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Valsts Prezidents A. Kviesis.

Saeimas prezidijs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš.
Priekšsēdētāja I biedrs . . . K. Pauluks.
Priekšsēdētāja II biedrs . . . J. Rancans.
Sekretārs J. Kauliņš.
Sekretāra biedrs ..... T. Pavlovskis.

Ministru kabinets.

Ministru prezidents . A. Blodnieks. Kara ministris J. Balodis.
Ārlietu ministris . . V. Salnais. Satiksmes mmistns _ . . S. Ivbuhs
Finanču ministris . . J. Annuss. Tautas labklājības ministris . V. Rubuhs.
Iekšlietu ministris . . G. Mīlbergs. Tieslietu ministris ..... A Uzois
Izglītības ministris . . (A. Ķēniņš) V. Gulbis. Zemkopības ministris .... V. Uulbis.

Valsts kontrolieris R.Ivanovs.

Deputātu saraksts.

1. Ankipans, Florians. . 42. Kalniņš, Pauls.
2 Apinis Dāvīds 43. Kauliņš, Jams.
i Bachmanis, Kristaps. 44. Kaupiņš, Hermanis.
4. Balodis, Jānis. 45. Kirsteins, Kārlis.
5. Barkans, Vinca. 46. Korņiļjevs Jams.
6. Bastjānis, Voldemārs. 47. Kukainis, Jēkabs.
7. Beldavs, Kārlis. 48. Laimiņs, Eduards
8. Bergs, Fricis. 49. Lapinskis, Vladislavs.
9. Bērziņš, Jēkabs Alfrēds. 50. Lapiņs Rūdolfs.

10. Birznieks, Jānis. 51. Leikarts Pēteris.
11. Bite, Miķelis (iegūst mandātu). 52. ^.!.Pauls- .
12. Blodnieks, Ādolfs. 53. Lejiņs-Leja, Jams.
13. Breikšs, Jānis. 54. Lukins, Augusts
14. Budže, Aloizijs. 55. Matisons, Augusts.
15. Buševics, Ansis. 56. Mendens, Fricis
16. Celmiņš, Hugo. 57. Mezaraups Jams
17 Cplms Tūliis 58 - Mllrjergs, Gotfrīds.
18 CieS, Fēliks 59. Muižniek Izidors.
19. Dēķens, Kārlis. 60. Nuroks, Markus.
20. Dinbergs, Alfrēds. 61. Ozoliņš, Lūkass.
21. Dubins, Morduchs. 62- Pabf- ļ*™-_

. 22. Dukurs Roberts. f- g°£
AHonss. .

23. Dzelzītis, Eduards. 64. Pauluks Kārlis.
24. Dzelzītis Hugo. 65. Pavlovskis TimofejS.
25. Dzenis, Antons. f- g'P1^ Berta

i- āstfsa £ p=:voiSrs.
28 F nfnš Albert 69. Radziņš, Eduards.
29 SvS ?0. Rancans, Antons.
li] ^Jtmm.71.

Rancans,^ezups%' SanSkatas Êduards 73. ' Rozentāls, Miķelis (iegūst mandātu).

!H?lr ' a _a«r
1 ISkavs t »»_.
36. Ivbuhs, btaņisiavs. cvolh. Kārlis
37. Jeršovs, Leonīds. 78. |^e Kārlis
38. Jukšinskis, Antons. .

79. Sku eniekš, Mar^ers.

39. Juraševskis, Pēteris. |0. Stūre Adolts
^40. Kallistratovs Meletijs.

f^ls^ls. i41. Kalniņš, Bruno.
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83. Šlakans, Valdis. 93. Veržbickis, Jānis.
84. Špoļanskis, Leontijs. 94. Vestermanis, Verners.
85. Šterns, Jānis. 95. Vinters, Jānis.
86. Tēriņš, Jānis. 96. Višņa, Jānis.
87. Trasuns, Jezups. 97. Vitenbergs, Simons.
88. Trofimovs, Sergejs. 98. Zaķis, Andrejs.
89. Ulmanis, Kārlis. 99. Zālīte, Pēteris.
90. Ulpe, Pēteris. _ 100. Zeibolts, Pēteris.
91. Vaivods, Andrejs. 101. Zemgals, Gustavs.
92. Veckalns, Andrejs.

Deputātu sadalījums pēc frakcijām.

Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (20 locekļu).

1. Ankipans, Florians. 12. Kaupiņš, Hermanis.
2. Bastjanis, Voldemārs. 13. Lejiņš, Pauls.
3. BuševicsAnsis. 14. Menderis, Fricis.
4. Celms, Jūlijs. 15. Radziņš, Eduards.
5. Cielens, Fēlikss (noliek mandātu). 16. Rozentals, Miķelis (iegūst mandātu).
6. Deķens, Kārlis. 17. Rudevics, Ansis. .
7. Dukurs, Roberts. 18. Ulpe, Pēteris.
8. Dzelzītis, Eduards. 19. Veckalns, Andrejs.
9. Eliass, Kristaps. 20 Višņa, Jānis.

10. Kalniņš, Bruno. 21- Zeibolts, Pēteris.
11. Kalniņš, Pauls.

Latviešu zemnieku savienība (14 locekli).
1. Balodis, Jānis. 8. Gulbis, Vilis.
2. Bērziņš, Jēkabs Alfrēds. 9. Laimiņš, Eduards.
3. Birznieks, Jānis. 10. Lejiņš-Leja, Jānis.
4. Celmiņš, Hugo. 11. Mezaraups, Jānis.
5. Dzelzītis, Hugo. 12. Pauluks, Kārlis.
6. Gailītis, Alfrēds. 13. Stūre, Ādolfs.
7. Grantskalns, Eduards. 14. Ulmanis, Kārlis.

Kristīgo zemnieku un kātoju frakcija (8 locekli).

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

Latvijas jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija (8 locekli).
1. Apinis, Dāvīds. 5. Kauliņš, Jānis.
2. Blodnieks, Ādolfs. 6. Kukainis, Jēkabs.
3. Erhards, Ernests. 7. Mīlbergs, Gotfrīds.
4. Erniņš, Alberts. 8. Šlakans, Valdis.

Strādnieku un zemnieku frakcija (7 locekli).
1. Bergs, Fricis. 5. Lapiņš, Rūdolfs.
2. Bite, Miķelis. 6. Matisons, Augusts.
3. Gulbis, Oskars. 7. Rūtiņš, Pēteris.
4. Jeršovs, Leonids.

Demokrātiskā centra un bezpartejisko sabiedrisko darbinieku frakcija (6 locekli).
1. Breikšs, Jānis._ 4. Pīpiņa, Berta.
2. Juraševskis.Peteris. 5. Skalbe, Kārlis.
3. Kiršteins, Kārlis. 6. Zemgals, Gustavs.

Kristīgais darba bloks (6 locekli).
1. Beldavs, Kārlis. 4. Rimbenieks, Ēvalds.
2. Dinbergs, Alfrēds. 5. Sanders, Visvaldis.
3. Lukins, Augusts, 6. Tēriņš, Jānis. I ? ' . .j
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Latvijas vacu-baltiešu partija (6 locekli).

1 Firkss, Vilhelms. 4. Šēlers, Lotars.
2 Hans, Džons. 5. Sīmanis, Pauls.
3. Pusuls, Voldemārs. 6. Vestermanis, Verners.

Krievu zemnieku frakcija (3 locekli).

1. Korņiļjevs, Jānis. 3. Trofimovs, Sergejs.
2. Pavlovskis, Timofejs.

Latgales zemnieku progresīvā apvienība (3 locekli).

1. Dzenis, Antons. . 3. Rubulis, Vladislavs.
2. Pabērzs, Juris.

Progresīvā apvienība (3 locekli).

1. Bachmanis, Kristaps. 3. Šterns, Jānis.
2. Skujenieks, Marģers.

„Agudas Jisroel" (2 locekli).

1. Dubins, Morduchs. 2. Vitenbergs, Simons.

Jaunā zemnieku apvienība (2 locekli).

1. Frišmanis, Alfrēds. 2. Leikarts, Pēteris.

Latvijas polu-katolu frakcija (2 locekli).

1. Lapinskis, Vladislavs. 2. Veržbickis, Jānis.

Progresīvā zemnieku frakcija (2 locekli).

1. Barkans, Vinca. 2. Trasuns, Jezups.

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

1. Vinters, Jānis.

Cionistu organizācija „Mizrachi" (1 loceklis).

1. Nuroks, Markus.

Krievu vecticībnieku darba tautas frakcija (1 loceklis).

1. Kaļlistratovs, Meletijs.

Latgales kreisais sociālists (1 loceklis).

1. Muižnieks, Izidors.

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

1. Špolanskis, Leontijs.

Miera, kārtības un ražošanas apvienība (1 loceklis).

1. Zaķis, Andrejs.

Pareizticīgo un vecticībnieku vēlētāju un apvienoto krievu organizāciju frakcija (1 loceklis).

1. Pommers, Jānis.

Prof. Kārla Baloža darba partija (1 loceklis).

1. Zālīte, Pēteris.
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Deputātu personu radītājs.
Ankipans, Florians (soc. dem.).

Dzimis 1901. gada _20, februārī, latvietis, nenobeigta vidus-
skolas izglītība, skolotājs, apriņķa valdes loceklis.

Referents par priekšlikumu uzdot valdībai noliegt lauk-
strādnieku ievešanu no ārzemēm 308, 311.

Runā par valsts budžetu 1933./34 saimniecības gadam
(Iik. chron. rād. Nr. 21} 989—990.

priekšlikumu uzdot valdībai noliegt laukstrādnieku ie-
vešanu no ārzemēm 208—213, 243—244, 309—310.

Iesniedzis priekšlikumus 208, 365, 1003, 1211, 1335. .
Parakstījis pieprasījumu par biedrības „ņarba Jaunatne"

centrālas valdes uzsaukuma konfiscēšanu (piepr. chron rād.
Nr. 1) 189.

Priekšsēdētāja aizrādījums 244.

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

glītība, pamatskolas pārzinis.
Ievēlēts kultūras fonda domē 286.

Runā par likumu — pārgrozījumi muitas tarifos (lik.
chron. rad. Nr. 50) 1357.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts d_arbinieku _un strādnieku atalgojuma un no valstsizmaksājamam pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 125—127.
Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un

'
cetuaizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbiniekiem

(lik. chron. rad. Nr. 17) 125—127.

_ Iesniedzis priekšlikumus 381, 1212, 1257, 1357, pār-ejas formulu 1361.

791, TOž^lffiJr a "' ^® rdZCS) '°reiZ<3S) '
Priekšsēdētāja aizrādījumi 125, 126.

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

tība, notārs, publicists.

I un II Saeimas deputāts.

Referents par likumiem:
_ Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par laukstrādnieku

dzīvokļiem (lik. chron. rād. Nr. 11) 327.
M Pārgrozījums likumā par sēklas fondu (Iik.chron. rād.Nr. 27) 697—698.

Sēklas fonds (lik. chron. rād. Nr . 28) 697—698.
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par dažu parādupiespiedu pārjaunojumu (lik. chron. rād. Nr. 29) 758—759764, 766.

Runā par likumiem:
_ Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par laukstrādniekudzīvokļiem (lik. chron. rād. Nr. 11) 324, 326.

Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik chron.
\™o .&,624~628 < 993—996, 1024-1028, 1046—1052,1088—1091.

Apdrošināšanas lietas (lik. chron. rād. Nr. 36) 1307—1308.
priekšlikumu uzdot valdībai noliegt laukstrādnieku

ievešanu no ārzemēm 308—309.
pārejas formulām 1284—1285, 1289.
Iesniedzis Priekšlikl|mus 311, 131.0, pārejas formulas 1289,

Parakstījis jautājumu par A. Ķēniņa rīkojuma atcelšanumazākuma tautību skolu pārraudzības lietā (jaut. chron rād.
Nr. 10) 1146.

Starpsaucieni 1071, 1095.

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

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

II un III Saeimas deputāts.
Starpsauciens 1197.

Barkans, Vinca (progr. zemn. fraka).
Dzimis 1889. gada 4. februārī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, ārsts.
III Saeimas deputāts.
Iesniedzis priekšlikumus 1209—1210, 1298.

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

glītība, sabiedrisks darbinieks.
I, II un III Saeimas deputāts.

Referents par likumiem:
Liepājas-Alsungas dzelzceļa pagarināšana līdz Kuldīgai

(lik. chron. rād. Nr. 10) 322.
Valsts nenokārtoto saistību likvidēšana (lik. chron. rād.

Nr. 35) 1303—1304.
Runā pārlikumiem:
Pārgrozījumi un papildinājumi pagasttiesu likumos un

dažos citos ar tiem saistītos likumos (lik. chron. rād. Nr.
12) 336.

Pārgrozījums likumā par cūkkopības veicināšanu (lik.
chron. rād. Nr. 13) 338—339, 339—340.

_ 1933. g. linu ražas iepirkšanas cenas un piemaksas linu
kultūras veicināšanai (lik. chron. rad . Nr. 18) 426—432.

Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 21) 571—585, 672 _, 718—720.

Pārgrozījums likumā par sēklas fondu (lik. chron. rād.
Nr. 27)699—700.

Seklas fo_nds (lik. chron . rād. Nr. 28) 699—700.
Apdrošināšanas lietas (lik. chron. rād. Nr. 36) 1308—1309.
Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 50) 1357.
pieprasījumu par farmācijas pārvaldes priekšnieka

Pusbarnieka rīcību (piepr. chron. rād. Nr. 2) 1143-̂ 1146.
jautājumiem:
200.000 dollaru drošības naudas neieturēšana no zviedru

sērkociņu tresta (jaut. chron. rād. Nr. 2) 200—202, 277—278.
Spirta pārdošana „eksportam" (jaut. chron. rād. Nr. 5)

362—365.
priekšlikumiem: 188, 408,_702.
atzīt dzelzceļu virsvald_es materiālu apgādes priekšnieka

palīgu Iesalnieku par nepiemērotu savam uzdevumam 754—756.
pazemināt maizes labības iepirkšanas cenas 1933. gada

ražai 1214—1216.

pārejas formulām 1288, 1295—1296, 1300, 1301.
dienas kārtību 1141.
personīgā lietā 341.
Iesniedzis priekšlikumus 14, 50, 62, 67, 70, 93, 186, 208,

262, 307, 337, 365, 400, 443. 619, 751. 871, 1141—1142, 1150, 1207(2 priekš.), 1211 (2 priekšl.), 1309—1310, pārejas formulas
1242, 1297.

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījums likumā par darba laiku (lik. chron. rād. Nr.

58) 246.
Pārgrozījumi likumā par pagastu pašvaldību (lik. cliron

rād. Nr. 81) 247.
Pārgrozījums pilsētu pašvaldības likumā (lik. chron. rād.

Nr. 86)401.
Pārgrozījumi Tautas labklājības ministrijas iekārtā (lik

chron. rad. Nr. 92) 1059.
pieprasījumus:
Biedrības,, Darba Jaunatnes" centrālās valdes uzsaukuma

konfiscēšana (piepr. chron . rād. Nr. l) 189.
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Farmacijas_ pārvaldes priekšnieka Pusbarnieka rīcība
(piepr. chron. rad. Nr. 2) 1142.

jautājumus:
200.000 dollaru drošības naudas neieturēšana no zviedru

sērkociņu tresta (jaut. chron. rād. Nr. 2) 199—200.
Spirta pārdošana „eksportam" (jaut. chron. rād. Nr. 5) 362.
Fašistu-ārzemnieku izraidīšana no Latvijas un fašistu or-

ganizāciju slēgšana Latvija (jaut. chron. rād. Nr. 6) 402.
Latvijas valdības solījumi Vācijas valdībai Vācijas preču

boikota kustības apkarošanas lietā (jaut. chron. rād. Nr. 8) 873.
Starpsaucieni 130, 295, 525, 562, 681, 721, (2 reizes),

973, 975.
Priekšsēdētāja aizrādījums 582.
Pagarina runas laiku 582.

Beldavs, Kārlis (krist, darba bloks).
Dzimis 1868. gada 15. oktobrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, mācītājs.
III Saeimas deputāts.

Runā par likumiem:
Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 21) 865—866, 896—897, 915—917, 976—978.
Pārgrozījumi likumā par sviesta ražošanas veicināšanu

(lik. chron. rād. Nr. 37) 1332.
Sviesta ražošanas veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 38)

1332.
likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem no

valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 136—137.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbiniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 17) 136—137.

Papildinājums likuma par Latvijas izglītības iestādēm (lik.
chron . _rād. Nr. 69) 152—153.

Pārgrozījums Latvijas konservatorijas satversme (lik.
chron. rād. Nr. 70) 152—153;

Pārgrozījums likuma par žūpības apkarošanu (lik. chron.
rād. Nr_ . 98) 64.

Pārgrozījums Latvijas universitātes satversme 152—153.
Pārgrozījumi valsts civildienesta nolikumā 152—153;.
jautājumu par fašistu-ārzemnieku izraidīšanu no

Latvijas un fašistu organizāciju slēgšanu Latvijā (jaut. chron.
rād. Nr. 6) 469.

Iesniedzis priekšlikumus 157, 189, 224, pārejas formulu 304.
Starpsaucieni 121 (2 reizes), 139. 879, 894, 911, 920 (3 rei-

zes), 921, 971 (2 reizes), 972 (4 reizes), 987 (4 reizes), 988, 989.

Priekšsēdētāja airzādījums 920.

Bergs, Fricis (strādn. un zemn. fraka).
Dzimis 1900. gada 8. aprīlī, latvietis, pamatskolas iz-

glītība, laukstrādnieks.
Runā par likumiem:
Pārgrozījumu noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām pensijām atcelšana (lik. chron. rad. Nr. 14)
381—383.

Noteikumu par vienas nedēļas papildu atvaļinājuma bez
algas un ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšanu valsts algotiem
darbiniekiem atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 15) 381—383.

Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem no
valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 381—383.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmumu obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr. 17) 381—383.

Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 21) 510—520, 531—541, 616—618, 783—793, 946—957,
1192—1197.

Pārgrozījuma preses likuma atcelšana (lik. chron. rad.
Nr. 26) 694—695.

Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 50)
1358—1359.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi likumā par izrādēm un izrīkojumiem (lik.

chron. rād. Nr. 62) 61—62.
Pārgrozījums preses likuma (lik. chron. rad. Nr. 89)

65—66.
Sodu likums (lik. chron. rād. Nr. 91} 17—27, 35—36.
Jūrnieku un iekšējo ūdeņu braucēju darba alga un ap-

drošināšana 257—258.

Mantas, ceļu un dārzu aizsardzība un huligānisma apka-
rošana 47—49.

pieprasījumu par biedrības „Darba Jaunatnes" cen-
trālas valdes uzsaukuma konfiscēšanu (piepr. chron. rād. Nr. l)
292—296, 302—303.

jautājumiem:
Strādnieku un zemnieku frakcijas deputātu dzīvokļa iz-

kratīšana (jaut. chron . rād. Nr. 1) 192—198.
Nodoms izdot Latvija ieradušos Vācijas politisko emigran-

tu vārdus (jaut. chron. rād. Nr. 3)' 203—207.
Fa_šistu-arzemnieku izraidīšana no Latvijas un fašistu

organizāciju slēgšana Latvija (jaut. chron. rād. Nr. 6)' 461—467.
Latvijas valdības solījumi Vācijas valdībai Vācijas pre-

ču boikota kustības apkarošanas lietā (jaut chron. rād. Nr. 8)
1066—1067.

Policijas rīcība Bunda tautas sapulcē 1933. gada 1. jūlijā
(jaut. chron. rād. Nr. 11) 1246—1247.

paziņojumiem: 262—263.
Pastiprinātas apsardzības stāvokļa pagarināšana pierobe-

žas joslā 90—91.
balsošanas motīviem 688, 1006.
Iesniedzis priekšlikumus 43, 50, 62, 186, 766, 1360, paziņo-

jumus 688, 1005.
Parakstījis likumprojektu par jūrnieku un iekšējo

ūdeņu braucēju darba algu un apdrošināšanu 250.
jautājumus:
Strādnieku un zemnieku frakcijas deputātu dzīvokļa Iz-

kratīšana (jaut. chron. rād . Nr. 1) 191—192.
Nod_oms izdot Latvijā ieradušos Vācijas politisko emi-

grantu vārdus (jaut. chron. rād. Nr. 3) 203.
Nekārtības bezdarbnieku bērnu ēdināšanā Majoru punktā

(jaut. chron. rād. Nr. 4) 358.
Latvijas jūrnieku streiks (jaut. chron. rād. Nr. 9) 1053.
Starpsaucieni 101, 103, 297 (2 reizes), 304, 525 (2 reizes),

542, 795, 811, 838 (2 reizes), 846, 898 (3 reizes), 918, 1049, 1073,
1076, 1151, 1225, 1326, 1332 (2 reizes).

Runā no vietas 958.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 27 (3 reizes), 36 (2 reizes),

91, 195, 203, 204, 205 (2 reizes), 206 (2 reizes), 296 (2 reizes),
303, 383 (2 reizes), 519, 540, 792, 898, 957, 1225.

Priekšsēdētājs sauc oie kārtības 36, 296.
Prikšsēdētājs ņem vārdu 36.
Pagarina runas laiku 958.

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

glītība, aizsargu Staba ārējās informācijas daļas vadītājs.
Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 21) 720—721, 852—858, 897—899,
1110—1115.

I i_k u m pr o j e k t i e m :
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem no

valsts_darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts izmak-
sājamam pensijām (lik. chron. rad. Nr. 16) 85.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr. 17) 85.

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par lauku iedzīvo-
tāju nodrošināšanu slimības gadījumos (lik. chron. rād. Nr.
71) 175—177.

Pārgrozījums noteikumos par slimo kasēm (lik. chron.
rād. Nr. 90)' 175—177.

jautājumiem:
200.000 dollaru neieturēšana no zviedru sērkociņu tresta

(jaut. chron. rād. Nr. 2) 277, 284—286.
Fašistu-ārzemnieku izraidīšana no Latvijas un fašistu or-

ganizāciju slēgšana Latvijā (jaut. chron. rād. Nr. 6) 483—485.
personīgā lietā 288—289, 1140.
Starpsaucieni 135 (2 reizes), 405, 472, 473, 630, 818, 1103,

1241, 1364.

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

pašizglītība, lauksaimnieks.
III Saeimas deputāts.
Ievēlēts kommisijā, budžeta 307.

Izstājies no k-om misijas, budžeta 245.
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Referents par likumiem:
Pārgrozījums likumā par cūkkopības veicināšanu (lik.

chron. rād. Nr. 13) 338, 339, 340—341.
Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 21) 489—492, 596—597, 619, 634—636, 665, 724, 737,
798, 1001—1002, 1032—1033, 1182, 1200, 1287, 1297, 1299.

Pārgrozījums likumā par sēklas fondu (lik. chron. rād.
Nr. 27) 698.

Sēklas fonds (lik. chron. rād. Nr. 28) 698.
Pārgrozījumi likumā par sviesta ražošanas veicināšanu

(lik. chron. rād. Nr. 37) 1314, 1334.
Sviesta ražošanas veicināšana (lik. chron. rad. Nr. 38)

1314, 1334. , , i i t
Runā par likumiem:
1933. g. linu ražas iepirkšanas _ cenas un piemaksas linu

kultūras veicināšanai (lik. chron. rād. Nr. 18) 434—436.
Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik, chron.

rād. Nr. 21) 1091—1098.
Pārgrozījumi likumā par sviesta ražošanas, veicināšanu

(lik. chron. rād. Nr. 37) 1327—1331.
Sviesta ražošanas veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 38)

1327—1331. ? ? ļ i. [
jautājumu par fašistu-ārzemnieku izraidīšanu no Lat-

vijas un fašistu organizācijas slēgšanu Latvija (jaut, chron.
rād. Nr. 6) 469—470.

priekšlikumu pazemināt maizes labības iepirkšanas
cenas 1933. gada ražai 1219—1222.

dienas kārtību 750—751.

Iesniedzis priekšlikumus 307, 321, 619, 669, 750 (2 priekšl.),
1002, 1002—1003, 1006, 1034 (3 priekšl.), 1123, 1124 (3 priekšl.),
1198, 1208, 1228, 1295.

Starpsaucieni 23 (2 reizes), 25 (2 reizes), 430 (3 reizes),
431, 630 (2 reizes), 633 (2 reizes), 709, 712, 713, 717, 721, 812,
872 (2 reizes), 1022, 1048, 1218 (2 reizes), 1239.

Runā no vietas 707, 1150, 1204.

Bite, Miķelis (strādn. un zemn. fraka).
Dzimis 1891. gada 8. oktobrī, latvietis, pagastskolas iz-

glītība, transportstrādnieks.

Runā par 1 ik u m pr oj e k ti e m :_
Pārgrozījumi un papildinājumi likuma par lauku iedzīvo-

tāju nodrošināšanu slimības gadījumos (lik. chron. rad. Nr. 71)
171—172.

Pārgrozījums noteikumos par slimo kasēm (lik. chron.
rād. Nr. 90) 171—172.

pieprasījumu par farmācijas pārvaldes priekšnieka
Pusbarnieka rīcību (piepr. chron. rād. Nr. 2) 1239—1342.

priekšlikumu 448—449.
Parakstījis likumprojektu par jūrnieku un iekšējo

ūdeņu braucēju darba algu un apdrošināšanu 250.
jautājumus:
Nodoms izdot Latvija ieradušos Vācijas politisko emi-

grantu vārdus (jaut. chron. rad. Nr. 3) 203.
Nekārtības bezdarbnieku bērnu ēdināšanā Majoru punktā

(jaut. chron. rād. Nr. 4) 358.
Latvijas jūrnieku streiks (jaut. chron. rād. Nr. 9) 1053.

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

glītība, banku darbinieks, ministru prezidents.

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

Atbild kā ministru prezidents uz jautājumu par Latvijas
valdības solījumiem Vācijas valdībai Vācijas preču boikota
kustības apkarošanas lietā (jaut. chron. rad. Nr. 8) 1061—1062.

Runā kā ministru prezidents par priekšlikumu 661. '

Starpsaucieni 363, 579 (3 reizes), 871.

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

glītība, zvērināts advokāts.
II un III Saeimas sekretārs.

Ievēlēts kommisijā, budžetā 141.
Izstājies no kommijas, budžeta 89.

Runā par likumiem:
Pārgrozījumi un pacildinājumi pagasttiesu likumos un da-

žos citos ar tiem saistīstos likumos (lik. chron. rad. Nr. 12)
336—337.

Pārgrozījumu noteikumos par krizes laika atvilkumiem no
valsts darbinieku un strādnieku algojuma un no valsts izmak-
sājamām pensijām atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 14) 377—379,
381.

Noteikumu par vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez
algas un ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšanu valsts algotiem
darbiniekiem atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 15) 377—379, 381.

Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem no
valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts izmak-
sājamām pensijām (lik. chron. rād . Nr. 16) 377—379, 381.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr. 17) 377—379, 381.

Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 21) 526—530, 661—663, 736—737, 846—850, 893—895,
967—976, 1021—1024.

Privātie apsardzības uzņēmumi (lik. chron rād. Nr. 33)
1253.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem no

valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts izmak-
sājamām pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 78—80, 138—140.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr. 17) 78—80, 138—140.

Sodu likums (lik. chron. rād. Nr . 91) 29.
Pašvaldības nodokļu un nodevu augstākās normas 53—54.
jautājumiem:
Fašistu-ārzemnieku izraidīšana no Latvijas un fašistu or-

ganizāciju slēgšana Latvijā (jaut. chron. rād. Nr. 6) 481—482.
A. Keniņa rīkojuma atcelšana mazākuma tautību skolu

pārraudzības lietā (jaut. chron. rād. Nr. 10) 1146—1148.
Policijas rīcība Bunda tautas sapulcē 1933 gada 1. jūlijā

(jaut. chron. rād. Nr. 11) 1247—1249.

priekšlikumu saīsināt runas laiku 28.

dienas kārtību 307.

balsošanas motīviem 388.

personīgā lietā 289, 1001.
Iesniedzis priekšlikumus 28, 4.4, 45, 90, 140, 300, 307, 672,

1003 (2 priekšl.), 1243, 1288, pārejas formulas 1290 (4 pār. form.),
1291, paziņojumu 388.

Parakstījis likumprojektu par zivju rūpniecības un
tirdzniecības akciju sabiedrību (lik. chron. rād . Nr. 96) 355.

jautājumus:
Apriņķu valžu ekskursija Latgalē (jaut. chron. rād. Nr.

7) 872.
A. Keniņa rīkojuma atcelšana mazākuma tautību skolu

pārraudzības lietā (jaut. chron. rād. Nr. 10) 1146.

Starpsaucieni 74 (2 reizes), 113 (3 reizes), 117 (2 reizes),
192, 288, 300, 380, 389, 479, 483, 545, 580, 586, 587 (2 reizes),
590 (4 reizes), 591 (4 reizes), 686, 824 (2 reizes), 863 (3 rei-
zes), 876, 887, 896, 897, 942, 943, 962 (2 reizes), 1004, 1221,
1331, 1367, 1369, 1373.

Runā no vietas 1243.

Priekšsēdētāja aizrādījumi 975, 1248.

Pagarina runas laiku 975. i

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

vidusskolas un militāra izglītība, apriņķa valdes loceklis.
Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 21) 556—559, 795—796.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 108—110.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez -algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbiniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 17) 108—110.

jautājumu par fašistu-ārzemnieku izraidīšanu no La-
tvijas un fašistu organizāciju slēgšanu Latvijā (jaut. chron.
rād. Nr. 6) 467-H168.

Iesniedzis priekšlikumus 228, 354, 381, 1285.

Starpsaucieni 634, 714, 715.
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Buševics, Ansis (soc. dem.).
Dzimis 1878. gada 5. decembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, zvērināts advokāts.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I Saei-
mas deputāts.

Ievēlēts kommisijās, ārlietu 1053, sodu likuma
307.

Izstājies no kommisijās, lauksaimniecības 1214.
Runā par likumiem:
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā laukstrādnieku

dzīvokļiem (lik. chron. rād. Nr. 11) 325—326.
Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 21) 1039—1046.
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par dažu parādu

piespiedu pārjaunojumu (lik chron. rād. Nr. 29) 759—761, 764
—765. _

Pārgrozījumi likumā par sviesta ražošanas veicināšanu
(lik. chron. rād. Nr. 37) 1315—1317.

Sviesta ražošanas veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 38)
1315—1317.

likumprojektu par speciālu fondu bezdarba apka-
rošanai rūpniecība un tirdzniecībā 55—57.

Iesniedzis priekšlikumus 59, 289, 365, 1062, 1360.

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumu liku-
mā par darba laiku (lik. chron. rād. Nr. 58) 246.

pieprasījumus:
Biedrības „Darba Jaunatnes" centrālās valdes uzsaukuma

konfiscēšana (piepr. chron. rād. Nr. 1) 189.
Farmācijas pārvaldes priekšnieka Pusbarnieka rīcība

(piepr. chron. rād. Nr. 2) 1142.

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

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

III Saeimas deputāts.

Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 21) 520—526.

Iesniedzis priekšlikumu 681.

Starpsaucieni 574 (2 reizes).

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

glītība, bij. Latvijas bankas padom.es priekšsēdētājs.

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

Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam
(lik. chron rād. Nr. 21) 1013—1021, 1099—1107.

Iesniedzis priekšlikumus 14, 70, 186, 208, 289, 365, 1033,
1162, 1210—1211, paziņojumu 1214.

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījums likumā par darba laiku (lik. chron. rad.

Nr. 58) 246.
Pārgrozījums pilsētu pašvaldības likumā (lik. chron. rād.

Nr. 86) 401.
Pārgrozījumi Tautas labklājības ministrijas iekārta (lik.

chron. rād. Nr. 92) 1059.
p i ep r asī j urnu par farmācijas pārvaldes priekšnieka

Pusbarnieka rīcību (piepr. chron. rād. Nr. 2) 1142.

jautājumus:
Spirta pārdošana ..eksportam" (jaut . chron. rād. Nr. 5)

362.
Latvijas valdības solījumi Vācijas valdībai Vācijas preču

boikota kustības apkarošanas lietā (jaut. chron. rād. Nr. 8) 873.
Policijas rīcība Bunda tautas sapulcē 1933. gada 1. jūlija

(jaut. chron. rād. Nr. 11} 1148.

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

glītība, jurists.

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

Izstājies no kommisijām, ārlietu 1053, centrā-
lās vēlēšanu 307, juridiskās 307, sodu likuma 307.

Iesniedzis priekšlikumu 93, paziņojumu 1214.
Atvaļinājums 259.

Noliek mandātu 1214.

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

izglītība, skolotājs.

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

Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 21) 922—935.

balsošanas motīviem 1004—1005.

Iesniedzis priekšlikumus 208, 1003 (3 priekšl.), 1062, pa-
ziņojumu 104.

Parakstījis pieprasījumu par farmācijas pārvaldes priekš-
nieka Pusbarnieka rīcību (piepr . chron. rād. Nr. 2) 1142.

jautājumu _ par policijas rīcību Bunda tautas sapulcē
1933. gada 1. jūlija (jaut. chron. rād. Nr. 11) 1148.

Starpsaucieni 837 (2 reizes), 970 (2 reizes), 1005.

Priekšsēdētāja aizrādījums 931.
Pagarina runas laiku 931.

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

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

Ievēlēts k o m rn i s i j ā, sociālās likumdošanas 189.
Izstājies no kommisijās, sociālās likumdošanas

400.
Runā par likumiem:

_Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron . rād. Nr. 17) 391—392.

Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam 1(lik. chron.
rād. Nr. 21) 866—870.

Sodu likuma un disciplinārsodu likuma ievešana (lik.
chron. rād. Nr. 24) 682—683.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem no

valsts_ darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 85—88, 123
—124.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr. 17)_85—88, 123—124.

Pārgrozījumi un papildinājumi pensiju likuma I daļā (lik.
chron. _rād . Nr. 83) 147—1.49.

Pārgrozījumi pensiju likuma II daļā (lik. chron. rād. Nr.
84) 147—149.

Pārgrozījums pensiju likuma III daļā (lik. chron. rād. Nr.
85) 147—149.

dienas kārtību 317.
balsošanas motīviem 396.

Iesniedzis priekšlikumus 140 (2 priekšl.), 150 (2 priekšl.),
157, 289, 317, 392, 686, pārejas formulas 1297, 1299, paziņoju-
mus 388, 396.

Starpsaucieni 894, 1373 (2 reizes).

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

koku tirgotājs.

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

Izstājies no kommisijās, sociālās likumdošanas
259.

Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 21) 820—822.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem no

valsts _ darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamam pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 137—138
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Vienas, nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmumu obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbiniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 17) 137—138.

Zivju rūpniecības un tirdzniecības akciju sabiedrība (lik.
chron. rād . Nr. 96) 356.

jautājumu par 200.000 dollaru neieturēšanu no zvie-
dru sērkociņu tresta (jaut. chron. rād. Nr. 2) 287—288.

Iesniedzis priekšlikumu 259.
Starpsaucieni 1051 (5 reizes), 1189.

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

skolas izglītība, žurnālists.

I un II Saeimas deputāts, III Saeimas sekretāra II biedrs.
Referents par pārgrozījumiem un papildinājumiem liku-

mā par spirta piejaukšanu degvielām (lik. chron. rād. Nr. 48)
1350—1351, 1352.

Runā par likumiem:
Pārgrozījumu noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām atcelšana (lik chron. rād. Nr. 14) 345
—347.

Noteikumu par vienas nedēļas papildu atvaļinājuma bez
algas un ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšanu valsts algo-
tiem darbiniekiem atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 15) 345—347.

Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem
no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 345—347,
385—386.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr . 17) 345—347, 389—390.

Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 21) 614—616, 1129—1139, 1151—1165.

Aizliegums vienam darbiniekam ieņemt vairākas no
valsts vai pašvaldības līdzekļiem algotas vietas (lik. chron.
rād. Nr. 34) 1258—1264.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamam pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 80—84, 132
—136.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (ļik. chron. rād. Nr. 17) 80—84, 132—136.

Pārgrozījumi Tautas labklājības ministrijas iekārtā (lik.
chron . rād. Nr. 92) 1060—1061.

dienas kārtību 681, 775.
Iesniedzis priekšlikumus 140 (2 priekšl.), 387 (2 priekšl.),

392 (3 priekšl.), 1033, 1150, 1210s 1280, 1284 (2 priekšl.), 1288,
pārejas formulu 1302.

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem
Tautas labklājības ministrijas iekārtā (lik. chron. rād. Nr. 92)
1059.

pieprasījumus:
Biedrības „Darba Jaunatnes" centrālās valdes uzsaukuma

konfiscēšana (piepr. chron. rad. Nr . 1) 189.
Farmācijas pārvaldes priekšnieka Pusbarnieka rīcība

(piepr. chron. rād. Nr. 2) 1142.
j a u t ā j u_m u par policijas rīcību Bunda tautas sapulcē

1933. gada 1. jūlija (jaut. chron. rād. Nr. 11) 1148.
Starpsaucieni 111, 126, 129 (2 reizes), 130, 197, 388, 396,

754 (2 reizes), 762, 1094, 1095, 1166 (5 reizes).
Priekšsēdētāja aizrādījumi 1139, 1159, 1162, 1166.
Pagarina runas laiku 1139, 1162.

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

izglītība, kara invalīds.
III Saeimas deputāts.

Runā par pārgrozījumiem noteikumos par cietušo kara-
vīru un viņu ģimenes locekļu ārstēšanu (lik. chron. rād. Nr.
56) 76—77.

Iesniedzis priekšlikumus 78, 208, 365.

. Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem Tautas
labklājības ministrijas iekārtā (lik. chron. rād. Nr. 92) 1059.

pieprasījumu par farmācijas pārvaldes priekšnieka Pus-
barnieka rīcību (piepr. chron. rad. Nr. 2) 1142.

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

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

Referents par likumiem:
Pārgrozījums nodokļu nolikuma 449. pantā (lik. chron.

rād. Nr. 19) 415-416.
Seklu tirdzniecības un tas kontroles likums (lik . chron.

rād. Nr. 23) 676.
Valsts zemes un Latvijas hipotēku banku parādnieku

maksājumu atlikšana (lik. chron. rad. Nr. _25) 688—689.
Pārgrozījumi un papildinājumi likuma par dažu paradu

piespiedu pārjaunojumu (lik. chron. rād. Nr. 29) 757—758, 763
—764, 765—766.

Pārgrozījums likuma par valsts aizdevumiem pilsētu un
biezi apdzīvotu vietu būvniecībai (lik. chron. rad Nr. 30)' 767
—768.

Papildinājums likuma par aizdevumu procentu normu
(lik. chron. rād. 40) 1339.

Uzkrājušos līdz 1933. gada 1. aprīlim valsts nodokļu, no-
devu un citu sīku parādu dzēšana (lik. chron. rād. Nr. 41)
1339—1340.

Soda naudas apmērs no nokavētiem valsts un pašvaldī-
bas nodokļu, nodevu un citiem publiski tiesiska rakstura mak-
sājumiem (lik . chron. rād. Nr. 49) 1353, 1355.

Iesniedzis priekšlikumus 354, 681, 1141 (3 priekšl.), 1355.
Starpsaucieni 882, 1104, 1105 (3 reizes).

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

las izglītība, atvaļināts virsnieks.
I, II un III Saeimas deputāts.
Runā par likumiem:

_ 1933. g. linu ražas iepirkšanas cenas un piemaksas linu
kultūras veicināšanai (lik. chron. rād. Nr. 18) 420—422, 438
—442.

Jaunlatgales pilsētas nodibināšana (lik. chron. rād. Nr.
20) 413.

Iesniedzis priekšlikumus 354, 414, 443, 672, 1285.
Starpsaucieni 466, 1069 (2 reizes).

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

ba, žurnālists.

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

Referents par redakcijas kommisijās ziņojumiem 304, 702.
Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem likumā par

pagastu pašvaldību (lik. chron. rād. Nr. 81) 247.
pieprasījumu par farmācijas pārvaldes priekšnieka Pus-

barnieka rīcību (piepr. chron. rād. Nr. 2} 1142.
Iesniedzis priekšlikumu 208.

Erhards, Ernests (jaunsaimn. un sīkgr. part.).
Dzimis 1894. gada 26. jūnijā, latvietis, nenobegta vidus-

skolas izglītība, tautskolotājs.
Runā par pārgrozījumu preses likumā (lik chron. rād.

Nr. 89) 66—67.
Iesniedzis priekšlikumus 228, 321, 1052—1053, 1282, pār-

ejas formulu 1292.

Starpsauciens 67.

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

glītība, techniķis, stacijas priekšnieka palīgs.
Runā par likumiem:
Pārgrozījumu noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamam pensijām atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 14)
379—380.

Noteikumu paf_ vienas nedēļas papildu atvaļinājuma bez
algas un ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšanu valsts algo-
tiem darbiniekiem atcelšana (lik. chron, rād Nr 15) 379—380.
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Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem
no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām (lik chron. rād. Nr. 16) 379—380.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr. 17) 379—380.

Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 21) 834—837.

Privātie apsardzības uzņēmumi (lik. chron. rad Nr. 33)
1253—1254.

jautājumu par fašistu-ārzemnieku izraidīšanu no La-
tvijas un fašistu organizāciju slēgšanu Latvijā (jaut. chron.
rād. Nr. 6) 470—471.

Iesniedzis priekšlikumus 186, 228, 381, 681, 1253.
Starpsaucieni 164, 165, 1159 (2 reizes).

Pieprasījums izdot tiesāšanai 660.

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

glītība, kalnu inženiers.
Satversmes Sapulces loceklis, I, II un III Saeimas deputāts.

Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam
(lik. chron rād. Nr. 21) 996—997, 1069—1072, 1107—1108.

priekšlikumu pazemināt maizes labības iepirkšanas cenas
1933. gada ražai 1222.

Iesniedzis priekšlikumus 690, 1283.

Starpsaucieni 969, 1068.

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

augstskolas izglītība, žurnālists.
Iesniedzis priekšlikumu 289, pārejas formulas 1295 (3 pār.

form.), 1297.
Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem, krimināl-

procesa likumā (lik. chron.. rād. Nr. 67) 357.

Lūgums dot Saeimas piekrišanu saukšanai pie tiesas at-
bildības 262.

Gailītis, Alfrēds (zemn. sav.)-
Dzimis 1900. gada 14. augustā, latvietis, nenobeigta vidus-

skolas izglītība, lauksaimnieks.

Runā par likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku _ un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām (lik. chron. rad. Nr. 16) 127—129.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbiniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 17) 127—129.

Starpsaucieni 25, 529, 1023 (2 reizes).

Atvaļinājums 1375.

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

glītība, zemkopis-lauksaimnieks.
Satversmes Sapulces loceklis, I. II un III Saeimas depu-

tāts.
Runā par likumiem:
Pārgrozījumi likumā par sviesta ražošanas veicināšanu

(lik. chron. rād. Nr. 37) 1322—1326.
Sviesta ražošanas veicināšana (lik. chron. rad. Nr. 38)

1322—1326.
priekšlikumu uzdot valdībai noliegt laukstrādnieku

ievešanu no ārzemēm 217—220, 245, 310—311.

Iesniedzis priekšlikumus 228, 244, 1065.

Starpsaucieni 1317 (2 reizes), 1320.

Gulbis, Oskars (strādn. un zemn. fraka).
Dzimis 1906. gada 25. februārī, latvietis, pamatskolas iz-

glītība, apavstrādnieks.

Runā par likumiem:
Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 21) 826—834, 883—891, 1031—1032.

Pārgrozījums likuma par dažu noziedzīgu nodarījumu
pastiprinātu apkarošanu (lik. chron. rād. Nr. 52) 1367—1374.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem no

valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 110—114.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbiniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 17) 110—114.

Pārgrozījumi likumā par biedrībām, savienībām un po-
litiskām organizācijām, (lik. chron. rād. Nr. 55) 184—186.

Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos par jūrniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 63) 12—13.

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par lauku iedzīvo-
tāju nodrošināšanu slimību gadījumos (lik. chron. rad. Nr. 71)
181—182.

Policijas iekārta (lik chron. rād. Nr. 87) 71—75.
Pārgrozījums noteikumos par slimo kasēm (lik. chron.

rād. Nr. 90) 181—182.
Sodu likums (lik. chron. rād. Nr._91) 31—32, 39—41.
Jūrnieku un iekšējo ūdeņu braucēju darba alga un apdro-

šināšana 250—257, 258—259.
Speciāls fonds bezdarba apkarošanai rūpniecībā un tirdz-

niecībā 58—59.
pieprasījumu par biedrības „Darba Jaunatnes"

centrālās valdes uzsaukuma konfiscēšanu (piepr. chron. rad.
Nr. 1) 300—301.

j a u t ā j urnā e m:
200.000 dollaru neieturēšana no zviedru sērkociņu tresta

(jaut. chron. rād. Nr. 2) 281—284.
Fašistu-ārzemnieku izraidīšana no Latvijas un fašistu or-

ganizāciju slēgšana Latvijā (jaut. chron. rād. Nr. 6) 475-^79.
Latvijas jūrnieku streiks (jaut. chron. rad. Nr. 9) 1054

—1059.
priekšlikumiem:
Saīsināt runas laiku 28.
Uzdot valdībai noliegt laukstrādnieku ievešanu no ārze-

mēm 233—235, 241—242.
paziņojumu par pa_stiprinātās apsardzības stāvokļa

pagarināšanu pierobežas joslā 92—93.
pārejas formulu 1292.

personīgā lietā 42—43.

Iesniedzis priekšlikumus 59, 75, 140 (2 priekšl.), 186, 957,
1033, pārejas formulu 1291.

Parakstījis likumprojektu par jūrnieku un iekšējo ūdeņu
braucēju darba algu un apdrošināšanu 250.

jautājumus:
Nodoms izdot Latvijā ieradušos Vācijas politisko emi-

grantu vārdus (jaut. chron. rād. Nr. 3) 203.
Latvijas jūrnieku streiks (jaut. chron. rād. Nr. 9)' 1053.

Starpsaucieni 64, 126, 174, 259, 303, 900.

Priekšsēdētāja aizrādījumi 28, 32, 41 (2 reizes), 43, 92,
112, 181, 182, 235 (3 reizes), 256, 301, 475, 834, 887, 1373, 1374.

Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 832, 887.
Lūgums atļaut uzsākt tiesas vajāšanu 401, 871.

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

glītība, agronoms, zemkopības ministris.

Tautas Padomes loceklis un III Saeimas deputāts.

Izglītības ministra vietas izpildītājs 658.

Atbild uz jautājumu par A. Keniņa rīkojuma atcelšanu
mazākuma tautību skolu pārraudzības lietā (jaut. chron. rad.
Nr. 10) 1242—1243.

Iesniedzis priekšlikumu 259.

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

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

Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 21) 561—563.

Starpsauciens 648.

Atvaļinājums 703.
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Ivbuiis, Staņislavs (krist. zemn. un kat. fraka).
Dzimis 1884. gada 23. septembrī, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, pašvaldību darbinieks.

I, II un III Saeimas deputāts.

Iesniedzis priekšlikumu 414.
Starpsauciens 754.

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

izglītība, galdnieks.

III Saeimas deputāts.
Runā par likumiem:
Pārgrozījumu noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 14) 381.

Noteikumu par vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez
algas un ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšanu valsts algo-
tiem darbiniekiem atcelšana (lik. chron. rād Nr. 15)' 381.

Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem
no vajsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām, pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 381.

_Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr. 17) 381.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 129.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr. 17) 129.

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par lauku iedzīvo-
tāju nodrošināšanu slimības gadījumos (lik. chron. rād. Nr. 71)
177.

Policijas iekārta (lik. chron. rād . Nr. 87) 75.
Pārgrozījums preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 89) 65.
Pārgrozījums noteikumos par slimo kasēm (lik. chron.

rād. Nr. 90) 177.
Sodu likums (lik. chron. rād. Nr. 91) 29, 39.

_ pieprasījumu par biedrības ,.Darba Jaunatnes" cen-
trālas valdes uzsaukuma konfiscēšanu (piepr. chron. rād. Nr.
1) 296, 302.

paziņojumu par pastiprinātas apsardzības stāvokļa
pagarināšanu pierobežas joslā 90.

Iesniedzis priekšlikumu 67.
Parakstījis likumprojektu par jūrnieku un iekšējo ūdeņu

braucēju darba algu un apdrošināšanu 250.
jautājumu par strādnieku un zemnieku frakcijas deputā-

tu dzīvokļa izkratīšanu (jaut. chron. rād. Nr. 1) 191—192.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 29, 39, 90, 177, 296—297, 297,

381 (2 reizes).

Lūgums mainīt drošības līdzekli 1142.
Atvaļinājums 489.

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

tība, skolotājs.
III Saeimas deputāts.

Referents par likumiem:
Balvu pilsētas administratīvās robežas (lik. chron. rād.

Nr. 4) 313.
Oostiņu pilsētas nodibināšana (lik. chron. rād Nr. 45)

1347.
Runā par priekšlikumu atzīt dzelzceļu virsvaldes mate-

riālu apgādes priekšnieka palīgu lesalnieku par nepiemērotu
savam _uzdevumam 753.—754, 756.

pārejas formulu 1300—1301.
Iesniedzis priekšlikumu 69, 1257, 1300.
Starpsaucieni 646 (2 reizes).

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

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

eimas deputāts.

Referents par likumiem:
Pārgrozījumi un papildinājumi pagasttiesu likumos un

dažos citos ar tiem saistītos likumos (lik. chron. rād. Nr. 12)
328, 337.

Pārgrozījumu un papildinājumu pagasttiesu likumos un
dažos citos ar tiem saistītos likumos spēkā stāšanās (lik."
chron. rād. Nr 42) 1340.

Pārgrozījumi civilprocesa nolikumā, civillikumos un tie-
su iekārtas likumos (lik. chron. rād. Nr. 43) 1341.

lēmumu par apstiprināmo tiesnešu sarakstu 779—780.

Iesniedzis priekšlikumu 750.
Parakstījis likumprojektu par zivju rūpniecības un tirdz-

niecības akciju sabiedrību (lik. chron. rād. Nr. 96) 355.
jautājumu par A. Keniņa rīkojuma atcelšanu mazākuma

tautību skolu pārraudzības lietā (jaut . chron. rād. Nr. 10) 1146.

Kaļļistratovs, Meletijs (vecticībn.).
Dzimis 1896. gada 15. maijā, krievs, skolotāju semināra

izglītība, pamatskolas pārzinis.
I Saeimas deputāts, II Saeimas sekretāra I biedrs, III Sa-

eimas deputāts.

Runā par likumiem:
Pārgrozījumu noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgojumu un no valsts
izmaksājamām pensijām atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 14) 371,
381, 384.

Noteikumu par vienas nedējas papildu atvaļinājumu bez
algas un ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšanu valsts algo-
tiem darbiniekiem atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 15) 371, 381,
384.

Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem no
valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 371, 381, 384.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbiniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 17)' 371, 381, 384.

_ 1933. g. linu ražas iepirkšanas cenas un piemaksas linu
kultūras veicināšanai (lik. chron. rād. Nr. 18) 434.

Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 21) 571, 834, 917, 1087, 1169.

Aizliegums vienam darbiniekam ieņemt vairākas no
valsts vai pašvaldības līdzekļiem algotas vietas (lik. chron
rād. Nr. 34) 1271.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem no

valsts darbinieku un. strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamam pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 96.

Vienas nedējas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem: darbinie-
kiem (lik. chron. rad. Nr. 17} 96.

Driekšlikum iem:
Uzdot valdībai noliegt laukstrādnieku ievešanu no ārze-

mēm 217.
Pazemināt maizes labības iepirkšanas cenas 1933. gada

ražai 1219.

personīgā lietā 1277.
Iesniedzis priekšlikumus 1207—1208, 1209, 1209—1210,

pārejas formulas 1294 (2 pār. form.), 1299 (2 pār form.).
Starpsauciens 968.
Priekšsēdētāja aizrādījums 1277.

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

tes students, žurnālists.

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

Ievēlēts kommisijā, juridiskā 307.
Referents par pārgrozījuma preses likumā atcelšanu (lik.

chron. rād. Nr. 26) 690—692, 695—696, 697.
Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr . 21) 802—820, 1183—1192.
pieprasījumu par bie_ drības „Darba Jaunatnes" centrālās

valdes uz_saukuma konfiscēšanu (piepr. ebreju, rād. 1) 297—300.
jautājumu par fašistu-ārzemnieku izraidīšanu no Latvijas

un fašistu organizāciju slēgšanu Latvijā (jaut. chron rād Nr
6) 402—407.

Iesniedzis priekšlikumus 50, 62, 67, 186, 365, 1198 (3
priekšl.), pārejas formulas 1300 (2 pār. form.), 1301 (2 pār
form.), 1302 (2 pār. form.). '
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Parakstījis jautājumus:
Fašistu-ārzemnieku izraidīšana no Latvijas un fašistu or-

ganizāciju slēgšana Latvijā (jaut. chron. rād. Nr. 6) 402.
Policijas rīcība Bunda tautas sapulcē 1933. gada 1. jū-

lijā (jaut. chron. rad. Nr. 11) 1148.
Starpsauciens 796.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 297, 812.
Atvaļinājums 9.

Pagarina runas laiku 812.

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

tība, ārsts.

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

Saeimas priekšsēdētājs.
Aizrādījumi deputātiem 36 (2 reizes), 39 (2 reizes), 90,

91, 92, 100, 101, 112, 132, 232, 235 (3 reizes), 244, 278, 381,
383 (2 reizes), 386, 392 (2 reizes), 395—396, 398, 406, 455,
458, 486, 488 (2 reizes), 540, 582, 585, 673, 702, 709 (2 reizes),
751, 754 (3 reizes), 755, 779, 792, 824 (2 reizes), 832, 834, 898,
899, 900—901, 910, 920, 931, 940, 969, 975 (2 reizes), 977, 978,
999, 1039, 1076, 1094, 1099, 1159, 1162, 1166, 1197, 1225 (3 rei-
zes), 1243, 1274, 1277, 1286, 1294, 1296 (2 reizes), 1300, 1335,
1350, 1351 (2 reizes), 1353, 1373 (2 reizes), 1374.

Sauc deputātus pie kārtības 36, 99, 473, 484, 552 (2 rei-
zes), 832, 898, 899.

Nem deputātam vardu 36.
Paskaidrojumi 50, 55, 59, 78, 141, 191, 365, 402, 597—

598, 757, 1122, 1257, 1283, 1294, 1311.
Paskaidrojumi pie balsošanas 14, 43, 69, 70, 75, 78, 140

(2 reizes), 186, 244, 311, 326, 337, 384, 392—393, 443, 443—444,
444, 445, 449, 619, 766, 1033, 1224, 1242, 1280, 1281, 1282 (2
reizes), 1283, 1288, 1298, 1310, 1336, 1337, 1348, 1360.

Svinīgā runa 1933. gada 1. maija 5—8.

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

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

III Saeimas deputāts.

Saeimas sekretārs.
Iesniedzis pārejas formulu 1242.

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

las izglītība, sabiedrisks darbinieks.

II Saeimas deputāts.

Ievēlēts kultūras fonda domē 400.

Referents par Latvijas konservatorijas satversmes pār-
grozījumu atcelšanu (lik. chron. rād Nr. 22) 674.

Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 21) 983—987, 1030, 1181—1182.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par lauku iedzīvo-

tāju nodrošināšanu slimības gadījumos (lik. chron. rad. Nr. 71)
158—163, 172—175. .

Pārgrozījums noteikumos par slimo kasēm (lik. chron.
rād. Nr. 90) 158—163, 172—175.

pieprasījumu par farmācijas pārvaldes priekšnieka
Pusbarnieka rīcību (piepr. chron. rād. Nr. 2) 1234—1239.

dienas kārtību 400.

Iesniedzis priekšlikumus 208, 365, 400s 402, 1033., pārejas
formulas 1297 (2 par. form.).

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījums likumā par darba laiku (lik. chron. rad. Nr.

58) 246. , ,... ,,.. ,
Pārgrozījumi likumā par pagastu pašvaldību uik. chron.

rād. Nr. 81) 247. ,, ,., .,., . .,
Pārgrozījums pilsētu pašvaldības likuma (lik. chron. rad.

Nr. 86) 401.
pieprasījumus: _ _
Biedrības „Darba Jaunatnes" centrālas valdes uzsauku-

ma konfiscēšana (piepr. chron. rad. Nr. 1) 189.

Farmācijas pārvaldes priekšnieka Pusbarnieka rīcība
(piepr. chron. rād. Nr. 2) 1142.

jautājumu par policijas rīcību Bunda tautas sapul-
cē 1933. gada 1. jūlijā (jaut. chron. rad. Nr. 11) 1148.

Starpsaucieni 168 (2 reizes), 177 (2 reizes), 1231 (2 rei-
zes).

Priekšsēdētāja aizrādījums 173.

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

ba, Latvijas Universitātes docents.

III Saeimas deputāts.

Ievēlēts ko mimisijās, budžeta 89, sociālās likum-
došanas 45.

Izstājies no kommisijās, budžeta 141.

Runā par likumiem.;
Pārgrozījumu noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām atcelšana (lik. chron. rad. Nr. 14) 345.

Noteikumu par vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez
algas un ceļu aizņēmumu obligāciju izsniegšanu valsts algo-
tiem darbiniekiem atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 15) 345.

Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem
no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām (lik. chron. rad. Nr. 16) 345, 386.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr. 17) 345, 390—391.

1933. g. linu ražas iepirkšanas cenas un piemaksas linu
kultūras veicināšanai (lik. chron. rād. Nr. 18) 422.

Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam- (lik. chron.
rād. Nr. 21) 628—634, 1067—1069, 1165—1169.

Sodu likuma un disciplinārsodu likuma ievešana (lik.
chron. rād. Nr. 24) 683—684.

Pārgrozījumi likumā par sviesta ražošanas veicināšanu
(lik. chron. rād. Nr. 37) 1317—1322.

Sviesta ražošanas veicināšana (lik. chron. rad. Nr. 38)
1317—1322.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem no

valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām pensijām (lik. chron. rad. Nr. 16) 129—130.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbiniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 17)' 129—130.

Papildinājums likumā par Latvijas izglītības iestādēm
(lik. chron. rād. Nr. 69) 151—152.

Pārgrozījums Latvijas konservatorijas satversme (lik.
chron. rād. Nr. 70) 151—152.

Pārgrozījumi un papildinājumi pensiju likuma I daļā (lik.
chron. rād. Nr. 83) 145—146.

Pārgrozījumi pensiju likuma II daļā (lik. chron. rād. Nr.
84) 145—146.

Pārgrozījums pensiju likuma III daļā (lik. chron. rād.
Nr. 85) 145—146.

Zivju rūpniecības un tirdzniecības akciju sabiedrības li-
kums (lik. chron. rād. Nr. 96) 355—356.

Pārgrozījumi valsts civildienesta nolikumā 151—152.
Pārgrozījums Latvijas Universitātes satversmē 151—152.
priekšlikumiem.: _ .
Atzīt dzelzceļu virsvaldes materiālu apgādes priekšnieka

palīgu Iesalnieku par nepiemērotu savam uzdevumam 754.
Pazemināt maizes labības iepirkšanas cenas 1933. gada

ražai 1216—1218.
Uzdot valdībai noliegt laukstrādnieku ievešanu no ārze-

mēm 239—240.

pārejas formulu 1293.

Iesniedzis priekšlikumus 150 (2 priekšl.), 157, 392, 449,
636 (2 priekšl.), 686, 1122, 1224, pārejas formulas 1289 (2 par.
form.), 1290, 1298 (3 pār. form.), 1299, 1337.

Parakstījis 1 i k u m.p r o j e k t u par zivju rūpniecības un
tirdzniecības akciju sabiedrību (lik . chron. rad. Nr. 96) 355.

jautājumus:
Apriņķu valžu ekskursija Latgale (jaut. chron. rad. Nr. 7)

872. ,
A. Keniņa rīkojuma atcelšana mazākuma tautību skolu

pārraudzības lietā (jaut. chron. rad. Nr. 10) 1146.

Starpsaucieni 133, 551 (2 reizes), 755, 806, 931 (2 reizes),
1155, 1156 (3 reizes), 1220, 1221, 1242, 1271, 1325, 1328, 1329,
1331.
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Korņiļjevs, Jānis (krievu zemn. fraka).
Dzimis 1901. gada 14. novembri, krievs, vidusskolas izglī-

tība, pašvaldību darbinieks, zemkopis.
III Saeimas deputāts.
Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 21) 897, 999—1000.
Iesniedzis priekšlikumus 766, 1038, 1208, 1294, 1296, pār-

ejas formulas 1292, 1294 (2 pār. form.), 1296, 1297.
Starpsauciens 378.

Kukainis, Jēkabs (jaunsaimn. un sīkgr. part.).
Dzimis 1858. gada 21. maijā, latvietis, vidusskolas izglī-

tība, pensionēts valsts ierēdnis.

Iesniedzis priekšlikumus 228, 1065.

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

tība, Latvijas Universitātes docents.
Iesniedzis priekšlikumu 702.

Starpsaucieni 630, 922, 923, 1147.

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

skolotājs, zemkopis.

Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam
(lik. chron. rad. Nr. 21) 850—852, 990—993, 1087.

Iesniedzis priekšlikumu 381.

Starpsaucieni 969 (3 reizes).

Priekšsēdētāja aizrādījums 969.
Atvaļinājums 9.

Lapiņš, Rūdolfs (strādn. un zemn. fraka).
Dzimis 1898. gada 24. augustā, latvietis, pamatskolas iz-

glītība, apavstrādnieks.
Runā par likumiem:
Pārgrozījumu noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts d _arbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamam pensijām atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 14)
375—377.

Noteikumu par vienas nedēļas paoildu atvaļinājumu bez
algas un ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšanu valsts algotiem
darbiniekiem atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 15) 375—377.

Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem
no valsts darbinieku _un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām, pensijām (lik. chron. rād. Nr 16) 375—377.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr. 17) 375—377.

Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 21} 1169—1176.

Sodu likuma un disciplinārsodu likuma ievešana (lik
chron. rad. Nr. 24) 684.

Aizliegums vienam, darbiniekam ieņemt vairākas no
valsts vai pašvaldības līdzekļiem algotas vietas (lik. chron
rād. Nr. 34) 1274—1275.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par lauku iedzīvo-

tam nodrošināšanu slimības gadījumos (lik. chron. rād Nr.71) 167—170, 177—179.
Pārgrozījumi un papildinājumi pensiju likuma I daļā (lik

chron. _rad. Nr. 83) 146—147.
Pārgrozījumi pensiju likuma II daļā (lik. chron. rād. Nr

84) 146—147.
Pārgrozījums pensiju likuma III daļā (lik. chron. rād.Nr. 85) 146—147.
Pārgrozījums noteikumos par slimo kasēm (lik chron

rad. Nr. 90) 167—170, 177—179.
jautājumiem:
Nekārtības bezdarbnieku bērnu ēdināšanā Majoru punktā(jaut. chron. rad. Nr. 4) 358—362.
Fašistu-aizemnieku izraidīšana no Latvijas un fašistu or-ganizāciju slēgšana Latvijā (jaut. chron, rād. Nr. 6) 485—486.

paziņojumu 207—208.

Iesniedzis priekšlikumus 150 (2 priekšl.), 151, 182, 1280,
1282.

Parakstījis likumprojektu par jūrnieku un iekšējo
ūdeņu braucēju darba algu un apdrošināšanu 250.

jautājumus:

Nodoms izdot Latvijā ieradušos Vācijas politisko emi-
grantu vārdus (jaut. chron. rād. Nr. 3) 203.

Nekārtības bezdarbnieku bērnu ēdināšanā Majoru punktā
(jaut. chron. rad. Nr. 4)- 358.

Latvijas jūrnieku streiks (jaut. chron. rād. Nr. 9) 1053'.
Starpsaucieni 843, 855, 899 (2 reizes), 918, 1073.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 178, 377, 899, 1274.
Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 899.

Leikarts, Pēteris (jaunā zemn. apv.).
Dzimis 1885. gada 25. novembrī, latvietis, nenobeigta

augstskolas izglītība, žurnālists, zemkopis.
Runā par likumiem.;
Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.

rad. Nr. 21)' 543—552. 613, 618, 705—706, 707, 708—718. 721—
722, 823—826, 900—901, 997—999, 1080—1085, 1205—1206.

Aizliegums vienam darbiniekam: ieņemt vairākas no
valsts vai pašvaldības līdzekļiem algotas vietas (lik. chron.
rād. Nr_ 34) 1266—1268.

Pārgrozījumi likumā par sviesta ražošanas veicināšanu
(lik. chron. rād. Nr. 37) 1333—1334.

Sviesta ražošanas veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 38)
1333—1334.

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par spirta piejauk-
šanu degvielām (lik. chron. rād. Nr. 48) 1351.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku _un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 115—116. 131
—132.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem, darbiniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 17)' 115—116, 131—132.

pieprasījumu par biedrības „Darba Jaunatnes"
centrālas valdes uzsaukuma konfiscēšanu (piepr. chron. rādNr. 1) 301—302.

i a u tā j u m i e m:
200.000 dollaru neieturēšana no zviedru sērkociņu tresta(jaut. chron. rad. Nr. 2) 274—277, 279—281.
Fašistu-ārzemnieku izraidīšana no Latvijas un fašistu or-

ganizāciju slēgšana Latvija (jaut. chron. rād. Nr. 6) 471—475482—483
Apriņķu valžu ekskursija Latgalē (jaut. chron. rād. Nr 7)872—873.

balsošanas motīviem 397—398.
personīgā lietā 288.
Iesniedzis priekšlikumus 618, 619, 705, 706, 707—708 7241122 (2 priekšl.), 1243, 1280, 1281, 1282, 1283, 1335, 1336, 135l!paziņojumu 397.
Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem krimināl-procesa likumā (lik. chron. rād. Nr. 67)' 357.jautājumu par apriņķu valžu ekskursiju Latgalē (jaut.

chron . rād. Nr. 7) 872.
Starpsaucieni 126 (2 reizes), 127, 160 (2 reizes), 163 (2reizes), 277, 278 (2 reizes), 284. 285 (4 reizes), 286, 288, 289,

1__ rJ^,406 ' 455 s(2 rei?'- 480 > 481. 484 (5 reizes),
_52" ^_7 ļJ,/eizes)' I21 (2 reizes), 724, 786, 809, 863, 943, '944, 1015, 1023 (2 reizes), 1074, 1153, 1158.

Runā no vietas 1283.

-_- Priekšsēdētāja aizrādījumi 132, 278, 398, 455, 484 486552, 715—716, 824 (2 reizes), 900—901.
Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 288, 473, 484 552 (2reizes).

Lūgums atļaut saukt pie tiesas atbildības 660.

Lejiņš, Pauls (soc. dēm.).
Dzimis 1886 gada 4. janvārī, latvietis, augstskolas izglī-tība, pašvaldību darbinieks.
Tautas Padomes loceklis, I, II un III Saeimas deputāts.

chron^/ld
^
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Iesniedzis priekšlikumus 365, 1209, 1210, 1291, 1355.

Parakstījis pieprasījumu par biedrības „Darba Jaunat-
nes" centrālās valdes uzsaukuma konfiscēšanu (piepr. chron.
rād. Nr. 1) 189.

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

glītība, agronoms, bij. Valmieras apriņķa valdes priekšsēdē-
tājs.

Referents par likumiem:
Pārgrozījums likumā par cūkkopības veicināšanu (lik.

chron. rād. Nr. 13) 338.
Seklu tirdzniecība un tās kontrole (lik. chron. rād. Nr.

23) 675—676, 680.
Pārgrozījumi likuma par sviesta ražošanas veicināšanu

(lik. chron. rād. Nr. 37) 1311—1314, 1334, 1335, 1336, 1337.
Sviesta ražošanas veicināšana (lik. chron. rad. Nr. 38)

1311—1314, 1334, 1335, 1636, 1337.

Runā par likumiem:
1933. g. linu ražas iepirkšanas cenas un piemaksas linu

kultūras veicināšanai (lik. chron. rād. Nr. 18) 432—434.
Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 21) 978—983.

priekšlikumu — uzdot valdībai noliegt laukstrād-
nieku ievešanu no ārzemēm 213—217, 321.

Iesniedzis priekšlikumus 262, 321, 680, 1337, pārejas for-
mulu 1292.

Starpsaucieni 527, 711, 712, 970, 1206, 1321 (2 reizes).

Lūkins, Augusts (krist, darba bloks).
Dzimis 1898. gada 11. septembrī, latvietis, nenobeigta

augstskolas izglītība, Krustpils pilsētas miertiesnesis.

III Saeimas deputāts.

Ievēlēts kommisijā, publisko tiesību 224.

Referents par likumiem:
Pārgrozījumi sodu likumā par akcīzes noteikumu pārkā-

pumiem (lik. chron. rād. Nr. 3) 312.
Sodu likuma un disciplinārsodu likuma ievešana (lik.

chron. rād. Nr. 24) 682, 684—685, 687.
Papildinājums likuma par sodu likuma un disciplinārsodu

likuma ievešanu (lik. chron. rād. Nr. 32) 775.
Pārgrozījums likumā par dažu noziedzīgu nodarījumu

pastiprinātu apkarošanu (lik. chron. rād. Nr. 52) 1364.
Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 21) 895—896, 999.
likumprojektiem:
Sodu likums (lik. chron. rād. Nr. 91) 29, 33—34.
Mantas, ceļu un dārzu aizsardzība un huligānisma apka-

rošana 49—50.

priekšlikumu sēdi slēgt 1361.
dienas kārtību 774—775.
Iesniedzis priekšlikumus 320, 687, 750, 774, 1065, 1257,

1374.

Priekšsēdētāja aizrādījums 29.

Matisons, Augusts (strādn. un zemn. fraka).
Dzimis 1898. gada 9. septembrī, latvietis, pamatskolas iz-

glītība, zemkopis.

Runā par likumiem:
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par laukstrādnieku

dzīvokļiem (lik. chron. rād Nr. 11) 324.
1933. g. linu ražas iepirkšanas cenas un piemaksas linu

kultūras veicināšanai (lik. chron. rād. Nr. 18) 419'—420.
Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr .21)' 1076—1080.
Pārgrozījumi un papildinājumi likuma par dažu paradu

piespiedu pārjaunojumu (lik. chron. rād. Nr. 29) 762.
Pārgrozījumi likumā par sviesta ražošanas veicināšanu

(lik. chron. rād. Nr. 37). 1326—1327.
Sviesta ražošanas veicināšana (lik. chron. rad. Nr. 38)

1326—1327.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par lauku _ iedzī-

votāju nodrošināšanu, slimības gadījumos (lik. chron. rād. Nr.
71) 165—166.

Pārgrozījums noteikumos par slimo kasēm (lik. chron.
rād. Nr. 90) 165—166.

Sodu likums (lik. chron . rad. Nr. 91)_ 34—35.
Pašvaldības nodokļu un nodevu augstākas normas 51.

priekšlikumiem.:
Uzdot valdībai noliegt laukstrādnieku ievešanu no ārze-

mēm 226—228.
Pazemināt maizes labības iepirkšanas cenas 1933. gada

ražai 1218—1219.
Iesniedzis priekšlikumus 55, 182, 244, 311, 443, 766.

Parakstījis likumprojektu par_ jūrnieku un iekšējo
ūdeņu braucēju darba algu un apdrošināšanu 250.

jautājumus:
Nodoms izdot Latvijā ieradušos Vācijas politisko emi-

grantu vārdus (jaut. chron. rād. Nr. 3) 203.
Nekārtības bezdarbnieku bērnu ēdināšana Majoru punktā

(jaut. chron. rād. Nr. 4) 358.
Latvijas jūrnieku streiks (jaut. chron. rad. Nr. 9) 1053.

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

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

un III Saeimas deputāts.

Ievēlēts kommisijā . centrālā vēlēšanu 307.

Runā par likumiem:
Pārgrozījumi un papildinājumi pagasttiesu lļkumos un

dažos citos ar tiem saistītos likumos (lik. chron. rad. Nr. 12)
337

Valsts budžets 1933L/34. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 21) 499—510, 725—733._

Sodu likuma un disciplinārsodu likuma ievešana (lik.
chron. jād. Nr. 24) 683.

Pārgrozījumu preses likuma atcelšana (lik. chron. rād.
Nr. 26)693—694.

Pārgrozījums likuma par dažu noziedzīgu nodarījumu
pastiprinātu apkarošanu (lik. chron. rād. Nr. 52) 1364—1365.

likumprojektiem.:
Sodu likuma un disciplinārsodu likuma ievešana (lik.

chron. rad. Nr. 24) 43—44.
Sodu likums (lik. chron. rād. Nr. 91) 14—16, 36—37.
Mantas, ceļu un dārzu aizsardzība un huligānisma apka-

rošana 45—47.
Pašvaldības nodokļu un nodevu augstākas normas 50^-

51, 54.
jautājumiem:
200.000 dollaru neieturēšana no zviedru sērkociņu tresta

(jaut. chron. rād. Nr. 2) 272—273, 286—287.
Latvijas valdības solījumi Vācijas valdībai Vācijas preču

boikota kustības apkarošanas lietā (jaut. chron. rād. Nr. 8)
874—875, 1062—1063.

Policijas rīcība Bunda tautas sapulce 1933. gada 1. jūlija
(jaut. chron. rād. Nr. 11) 1244—1246.

priekšlikumu noņemt no dienas kārtības sodu li-
kumu 320—321.

paziņojumu par pastiprinātas apsardzības stā-
vokļa pagarināšanu, pierobežas joslā 90.

dienas kārtību 871, 1053.
Iesniedzis priekšlikumus 44, 50, 208, 262, 289, 307 (2

priekšl.), 365, 685, 686, 696, 1053, 1062, 1141—1142, 1150, 1214,
pārejas formulas 1242, 1291.

Parakstījis pieprasījumus:
Biedrības „Darba Jaunatnes" centrālas valdes uzsauku-

ma konfiscēšana (piepr. chron. rād. Nr. 1) 189.
Farmācijas pārvaldes priekšnieka Pusbarnieka rīcība

(piepr. chron. rād. Nr. 2) 1142.
jautājumus:
200.000 dollaru drošības naudas neieturēšana no zviedru

sērkociņu tresta (jaut. chron. rād. Nr. 2) 199—200.
Spirta pārdošana „eksportam" (jaut. chron,. rad. Nr. 5)

362.
Latvijas valdības solījumi Vācijas valdībai Vācijas preču

boikota kustības apkarošanas lietā (jaut. chron. rad. Nr. 8)
873.

Starpsaucieni 530, 569, 967, 1168 (2 reizes).

Priekšsēdētāja aizrādījums 1245.

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

skolas izglītība, Zemkopības ministrijas ierēdnis.
Ievēlēts kommisijās, budžeta 245, finanču, tirdz-

niecības un rūpniecības 307, 1375.
«
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Izstājies no k o m m i s i j ā m, budžeta 307, finanču,
tirdzniecības un rūpniecības 1006.

Starpsauciens 1239.

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

glītība, rakstnieks-publicists, iekšlietu ministris.
II un III Saeimas deputāts.
Izstājies no kultūras fonda domes 186.
Referents par pārgrozījumiem un papildinājumiem liku-

ma par laukstrādnieku dzīvokļiem (lik. chron. rād. Nr. 11) 323.
ziņojumiem,, redakcijas kommisijās 365, 366, 388, 395,

782, 783, 1212, 1305.

Atbild uz jautājumiem:
Strādnieku un zemnieku frakcijas deputātu dzīvokļa iz-

kratīšana (jaut. chron. rad. Nr . 1) 198—199.
Nodoms izdot Latvijā ieradušos Vācijas politisko emi-

grantu vārdus (jaut. chron. rād. Nr. 3) 207.
Nekārtības bezdarbnieku bērnu ēdināšanā Majoru punktā

(jaut. chron. rad. Nr. 4) 408—410.
Fašistu-ārzemnieku izraidīšana no Latvijas un fašistu or-

ganizāciju slēgšana Latvija (jaut. chron. rād. Nr. 6) 450—453.
Apriņķu valžu ekskursija Latgalē (lik. chron. rādi Nr. 7)

873.
Latvijas jūrnieku streiks (lik. chron. rād. Nr. 9) 1150—

1151.
Policijas rīcība Bunda tautas sapulcē 1933. gada 1. jūlijā

(lik. chron. rad. Nr. 11) 1243—1244.
Iekšlietu ministra rīcība 1933. gada 5. jūlija jūrnieku ma-

su sapulces lieta (jaut. chron. rād. Nr. 12) 1227—1228.

Runā k ā m i n i s t r i s par valsts budžetu 1933./34. saim-
niecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 21) 891—893.

kā deputāts par likumiem:
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par laukstrādnieku

dzīvokļiem (lik . chron. rad. Nr. 11) 324—325, 328.
Pārgrozījuma preses likumā atcelšana (lik. chron. rād.

Nr. 26) 692—693.
Pārgrozījumi likumā par sviesta ražošanas veicināšanu

(lik. chron. rād. Nr. 37) 1332.
Sviesta ražošanas veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 38)

1332.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par lauku iedzīvo-

tāju nodrošināšanu slimības gadījumos (lik. chron. rād. JNr„ 71)
170—171.

Pārgrozījums noteikumos par slimo kasēm (lik. chron.
rād. Nr. 90) 170—171.

Zivju rūpniecības un tirdzniecības akciju sabiedrība (lik.
chron. rād. Nr. 96) 356—357.

priekšlikumu — uzdot valdībai noliegt laukstrād-
nieku ievešanu no ārzemēm 230—232.

Iesniedzis priekšlikumus 690, 695, 871, 1228.
Starpsaucieni 161, 184, 185 (2 reizes), 281, 582, 583, 694,

710—711, 766, 817, 862.
Priekšsēdētāja aizrādījums 232.

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

tes students, skolotājs.

III Saeimas deputāts.

Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam
(lik. chron. rad. Nr. 21) 589—592, 861—865.

likump r o jek tiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbiniekuun strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamam pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 98—100.

_Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbiniekiem
(lik. chron.. rad. Nr. 17) 98—100.

Pārgrozījums preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 89) 67.
Sodu likums (lik. chron. rād. Nr. 91) 41—42.
Starpsaucieni 100 (3 reizes).

Priekšsēdētāja aizrādījums 100.

Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 99 .

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

rabins.
I, II un III Saeimas deputāts.
Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 21) 559—560, 822—823.
jautājumu par policijas rīcību Bunda tautas sapulcē 1933.

gada 1. jūlijā (jaut. chron. rād. Nr. 11) 1249—1250.

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

tība, pamatskolu inspektors.
II un III Saeimas deputāts.

Izstājies no kommisijās, redakcijas un bibliotē-
kas 781.

Referents par ziņojumiem, redakcijas kommisijās 446,
449, 449—450, 489, 675, 703—704, 704.

Atvaļinājums 703.

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

skolas izglītība, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja biedrs.
Satversmes Sapulces loceklis un III Saeimas deputāts.
Referents par pārgrozījumiem un papildinājumiem krimi-

nālprocesa un tiesu iekārtas likumos (lik. chron. rād. Nr. 31)
768—769.

Runā par priekšlikumu noņemt no dienas kārtības sodu
likumu 320.

Iesniedzis priekšlikumus 321, 414, 681, pārejas formulu
1302.

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

skolas izglītība, garīdznieks.

II un III Saeimas deputāts.
Referents par likumiem:
Pārgrozījumu noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku _un strādnieku atalgojuma un no~ valsts
izmaksājamam pensijām, atcelšana (lik. chron. rād. Nr 14)
341—342, 383 . '

Noteikumu par vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez
algas un ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšanu valsts algotiem
darbiniekiem atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 15) 341—342, 383.

Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem
un valsts d_arbinieku_ un strādnieku atalgojuma un no valstsizmaksājamam pensijām (lik. chron . rād. Nr. 16) 341—342, 383.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rad. Nr. 17) 341—342, 383

_ 1933. g. linu ražas iepirkšanas, cenas un piemaksas linukultūras veicināšanai (lik. chron. rād. Nr. 18) 417—419 442—
443, 443, 444. '

Runā par budžetu 1933./34. saimniecības gadam (lik.
chron. rād. Nr. 21) 1030—1031.

priekšlikumiem 188—189, 398.
Iesniedzis priekšlikumus 188, 354.
Starpsaucieni 80, 755 (2 reizes), 1373.

Pauluks, Kārlis (zemn. sav.).
Dzimis1870. gada 24. maijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, zvērināts advokāts.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I unII Saeimas deputāts, III Saeimas priekšsēdētāja I biedrs.
Saeimas priekšsēdētāja 1 biedrs.
Aizrādījumi deputātiem. 41 (2 reizes), 42, 43 (2 reizes),

177, 178, 179, 181 (2 reizes), 182, 195, 199, 203, 204, 205 (2reizes), 206 (2 reizes), 256, 288, 296 (2 reizes), 296—297. 297,
350 (2 reizes), 377, 381, 468, 469, 484, 519, 715—716 718 721795, 799, 802, 812, 837 (2 reizes), 842, 845, 887, 917, '918* 957958, 1065, 1116, 1118 (3 reizes), 1139, 1227, 1244, 1245, ' l248,
loKJO,
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Sauc deputātus pie kārtības 288, 296, 887, 918, 988.
Paskaidrojumi 151, 158, 257, 289, 342, 352, 1065, 1305.
Paskaidrojumi pie balsošanas 62, 64, 67, 150 (2 reizes),

,51, 157, 182 (2 reizes), 350.

Iesniedzis priekšlikumu 1141.

Pavlovskis, Timotejs (krievu zemn. fraka).
Dzimis 1890. gada 19. februārī, krievs, vidusskolas izgli-

dba, zemkopis.
Saeimas sekretāra biedrs.
Runā par likumiem:
Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 21) 1108—1110.
Aizliegums vienam darbiniekam ieņemt vairākas no

valsts vai pašvaldības līdzekļiem algotas vietas (lik. chron.
rād. Nr. 34) 1276.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām, pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 93.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr. 17) 93.

priekšlikumu uzdot valdībai noliegt laukstrādnie-
ku ievešanu no ārzemēm 232—233.

personīgā lietā 1277—1278.
Iesniedzis priekšlikumu 1208, pārejas formulas 1292 (2

pār. form.), 1294 (2 pār. form.), 1296, 1297.

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

dusskolas izglītība, grāmatu spiestuves līdzvadītāja.
Izstājusies no kommisijās, sociālās likumdoša-

nas 45.
Runā par likum.i em:
Pārgrozījumu noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku _ un strādnieku atalgojuma_ un no valsts
izmaksājamām pensijām atcelšana (lik. chron. rad. Nr. 14) 370
—371.

Noteikumu par vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez
algas un ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algo-
tiem darbiniekiem atcelšana (lik. chron. rad. Nr. 15) 370.—371.

Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem
no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 370—371.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbiniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 17) 370—371.

Aizliegums vienam darbiniekam, ieņemt vairākas no
valsts vai pašvaldības līdzekļiem algotas vietas (lik. chron.
rād. Nr. 34) 1264—1266.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem, no

valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām pensijām, (lik. chron. rad. Nr. 16) 103—106.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron rād. Nr. 17) 103—106.

Pārgrozījums likumā par žūpības apkarošanu (lik. chron.
rād. Nr. 98) 63—64.

Iesniegusi priekšlikumus 90, 140, 1243, 1281.

Atvaļinājums 660.

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

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

II un III Saeimas deputāts.

Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības, gadam
(lik. chron. rād. Nr. 21) 837—843.

personīga lietā 917—918.

Iesniedzis priekšlikumu 1285.

Starpsauciens 757.

Priekšsēdētāja aizrādījumi 837, 918.

Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 918.

Pusuls, Voldemārs (vācu-balt. part.).
Dzimis 1883. gada 5. janvārī, vācietis, augstskolas izglī-

tība, advokāts.

Tautas Padomes loceklis, III Saeimas deputāts.
Iesniedzis priekšlikumus 320, 702, 1283.

Starpsaucieni 998 (2 reizes), 1147.

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

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

III Saeimas deputāts.
Referents par likumiem:
Varakļānu pilsētas administratīvās robežas (lik. chron.

rād. Nr. 6) 317—318.
Jaunlatgales pilsētas nodibināšana (lik. chron. rād. Nr

20) 411—412, 413—414.
Pārgrozījumi un papildinājumi pilsētu pašvaldības liku-

ma (lik. chron. rad. Nr. 46) 1348.

Runā par soda naudas apmēru no nokavētiem valsts un
pašvaldībasnodokļu, nodevu un citiem publiski tiesiska rak-
stura maksājumiem (lik. chron. rād. Nr. 49)' 1353—1354.

I i_k u m p r o j ek t i e m:
Pārgrozījums likumā par žūpības apkarošanu (lik. chron

rād. Nr. 98) 62—63.
Pārgrozījums pilsētu pašvaldības likumā 68.
Pašvaldības nodokļu un nodevu augstākās normas 51

—53.
dienas kārtību 317, 355.

Iesniedzis priekšlikumus 55, 64, 69, 317, 355, 1346, 1355.
Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi kriminālprocesa likumā (lik. chron. rād.

Nr. 67)357.
Pārgrozījums pilsētu pašvaldības likuma (lik. chron. rād

rād. Nr. 86) 401.

Starpsaucieni 712, 838, 869, 882, 983.

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

tība, ārsts.

II un III Saeimas deputāts.
Ievēlēts kommisijā, redakcijas un bibliotēkas 781.

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

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

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

Saeimas priekšsēdētāja II biedrs.

Aizrādījumi deputātiem 27 (3 reizes), 28, 29 (2 reizes),
31, 32, 125, 126 (2 reizes), 173, 174 (2 reizes), 176, 221, 297,
301, 302, 303, 304 (2 reizes), 475, 653, 674, 687, 697, 699.

Paskaidrojumi 28, 697.
Paskaidrojumi pie balsošanas 680, 686—687, 690, 700—

701.
Iesniedzis priekšlikumus 381, 781.
Atvaļinājums 703.

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

skolotājs.
III Saeimas deputāts.

Ievēlēts kommisijā, sociālās likumdošanas 400.
Izstājies no kommisijās, sociālās likumdošanas

189.
Referents par likumiem:
Liepājas pilsētas admnistrātīvās robežas (lik chron. rād.

Nr. 5) 315.
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem no

valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 342—344, 383,
384, 386—387.
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Vienas, nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr. 17) 342—344, 383—384' , 392.

Runā par likumiem:
Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu

aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr. 17) 390, 394, 395.

Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 21) 588—589.

Aizliegums vienam darbiniekam ieņemt vairākas no
valsts vai pašvaldības līdzekļiem atalgotas vietas (lik. chron.
rād. Nr. 34) 1272—1274.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem no

valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām pensijām (lik . chron. rad. Nr. 16) 106—107.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbiniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 17) 106—107.

Iesniedzis priekšlikumus 140, 289, 300, 392, 394, 395, 449,
1281, pārejas formulu 304.

Runā no vietas 394.

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

glītība, tautskolotājs.

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

Iegūst mandātu 1214,

Ievēlēts kommisijā, lauksaimniecības 1214.

Iesniedzis paziņojumu 1214.

Starpsaucieni 1328 (2 reizes).

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

glītība, provizors, tautas labklājības ministris.

I, II un III Saeimas deputāts.
Atbild uz pieprasījumu par farmācijas pārvaldes priekš-

nieka Pusbarnieka rīcību (piepr. chron. rād. Nr. 2) 1228—1234.

Runā par pārgrozījumiem noteikumos par cietušo _kara-
vīru un viņu ģimenes locekļu ārstēšanu (lik. chron. rād. Nr.
56) 77—78.

Atvaļinājums 400.

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

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

un III Saeimas deputāts.

Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 21) 743—750, 875—833.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi likumā par biedrībām, savienībām un po-

litiskām organizācijām (lik. chron. rād. Nr. 55) 183—184.
Pārgrozījumi un, papildinājumi noteikumos par iekšzemes

pasēm (lik. chron. rād. Nr. 59) 69.
Pārgrozījumi likumā par izrādēm un izrīkojumiem (lik

chron. rād. Nr. 62)' 59'—61.
Pārgrozījums preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 89) 64

—65.
pieprasījumu par biedrības „Darba Jaunatnes"

centrālās valdes uzsaukuma konfiscēšanu (piepr. chron. rād.
Nr. 1) 189—191, 290—292.

jautājumu par fašistu-ārzemnieku izraidīšanu no La-
tvijas un fašistu organizāciju slēgšanu Latvijā (jaut chrgn.
rād. Nr. 6) 458—461, 486- 8̂7.

Iesniedzis priekšlikumus 62, 67, 70, 93, 208, 365, 660,
1141—1142, pārejas formulu 304.

Parakstījis pieprasījumu par biedrības „Darba Jaunat-
nes" centrālās valdes uzsaukuma konfiscēšanu (piepr. chron.
rād. Nr. 1) 189.

jautājumu par 200.000 dollaru drošības naudas neieturē-
šanu no zviedru sērkociņu tresta (jaut. chron. rād. Nr. 2) 199
—200.

Ratiņš, Pēteris (strādn. un zemn. fraka).

Dzimis 1900. gada 7. februārī, latvietis, draudzes skolas
izglītība, lokomotīvju vadītājs.

Runā par likumiem:
Pārgrozījumu noteikumos, par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku _un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām atcelšana (lik. chron. rad. Nr. 14)
348—350, 372—374.

Noteikumu par vienas nedēļas atvaļinājumu bez algas
un ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšanu valsts algotiem, dar-
biniekiem atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 15) 348—350, 372—374.

Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem
no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām (lik. chron. rad. Nr. 16) 348—350,
372—374. I :

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums, bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr. 17) 348—350, 372—374.

Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.
rād . Nr. 21) 663—665, 733—734.

Pārgrozījums, likumā par dažu noziedzīgu nodarījumu
pastiprinātu apkarošanu (lik. chron. rad. Nr. 52) 1365—1367.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām (lik. chron. rad. Nr. 16) 93—96.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un. ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem, darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr. 17) 93—96.

Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos par iekšzemes
pasēm (lik. chron. rād. Nr. 59) 69—70.

Sodu likums (lik. chron. rād. Nr. 91) 29—31, 37—39.

jautājumu par 200.000 dollaru neieturēšanu no
zviedru sērkociņu tresta (jaut. chron. rad. Nr. 2) 273—274.

priekšlikumu 1065.
balsošanas motīviem 397.

Iesniedzis priekšlikumu 70, paziņojumu 397.

Parakstījis likumprojektu par jūrnieku un iekšējo
ūdeņu braucēju darba algu un apdrošināšanu 250.

jautājumus:
Nodoms izdot Latvija ieradušos Vācijas politisko emi-

grantu vārdus (jaut. chron. rād. Nr. 3) 203.
Nekārtības bezdarbnieku bērnu ēdināšana Majoru punkta

(jaut. chron. rād. Nr. 4) 358.

Priekšsēdētāja aizrādījumi 31, 39, 1065.

Pieprasījums izdot tiesāšanai 246.

Sanders, Visvaldis (krist, bloks).
Dzimis 1885. gada 15. novembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, mācītājs un skolotājs.
I un III Saeimas deputāts.

Referents par likumiem:
Pārgrozījumi sodu likumā par akcīzes noteikumu pār-

kāpumiem (lik. chron. rād. Nr. 3) 312.
Pārgrozījumi un. papildinājumi likumā par spirta piejauk-

šanu degvielām (lik. chron. rād. Nr. 48) 1350, 1352.

Runā par likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem, no

valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām pensijām, (lik. chron. rād. Nr. 16) 102—103.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbiniekiem
(lik. chron . rād. Nr. 17) 102—103.

Iesniedzis priekšlikumus 313, 681, 690, 1351.
Starpsauciens 465.

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

izglītība, rakstnieks, žurnālists.

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

Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 21) 910—915.

Iesniedzis priekšlikumu 415.

Parakstījis likumprojektu par zivju rūpniecības
un tirdzniecības akciju sabiedrību (lik. chron. rād . Nr. 96) 355.
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jautājumus:
Apriņķu valžu ekskursija Latgalē (jaut. chron. rād. Nr.

7) 872.
A. Keniņa rīkojuma atcelšana mazākuma tautību skolu

pārraudzības lietā (jaut. chron. rād. Nr. 10) 1146.

Starpsaucieni 915 (2 reizes), 977.

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

skolas izglītība, Valsts statistiskās pārvaldes direktors.
Tautas Padomes 1 viceprezidents, Satversmes Sapulces

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

Atvaļinājums 751.

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

izglītība, bij. Ventspils pilsētas galva.
Referents par Valdemārpils pilsētas administratīvo robe-

žu paplašināšanas likumu (lik. chron. rād. Nr. 7) 319.

Iesniedzis pārejas formulu 1296.

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

glītība, zvērināts advokāts.

III Saeimas deputāts.

Runā par valsts budžetu 1933 /34. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 21) 965—967.

liku miprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16)' 97—98.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr, 17)' 97—98.

Papildinājums likumā par Latvijas izglītības iestādēm
(lik . chron. rād. Nr. 69) 157.

Pārgrozījums Latvijas konservatorijas satversme (lik.
chron. rād. Nr. 70) 157.

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par lauku iedzīvo-
tāju nodrošināšanu slimības gadījumos (lik. chron. rād, Nr. 71)
166—167.

Pārgrozījums noteikumos par slimo kasēm (lik. chron.
rād. Nr. 90) 166—167.

Pārgrozījumi valsts civildienesta nolikuma 157.
Pārgrozījums Latvijas Universitātes satversmē 157.
Starpsauciens 969.

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

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

III Saeimas deputāts.

Atvaļinājuma pagarināšana 447.

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

ba, bij. Tukuma apriņķa valdes priekšsēdētājs.
Runā par valsts, budžetu 1933./34. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 21)' 585—588.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem no

valsts__ darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamam pensijām, (lik. chron. rad. Nr. 16) 100—102.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr. 17) 100^102.

Pašvaldību nodokļu un nodevu augstākas normas 54—55.

Iesniedzis priekšlikumus 186, 381, 660, 1065, 1141, 1285,
pārejas formulu 1361.

Starpsaucieni 79, 82, 175.

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

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

II un III Saeimas deputāts.

Runā pārlikumiem:
Pārgrozījumu noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma
^

un no valsts
izmaksājamām pensijām atcelšana (lik. chron. rad. Nr. 14) 374

375_
Noteikumu par vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez

algas un ceļu aizņēmuma obligāciju izsnļegšanu valsts algo-
tiem darbiniekiem atcelšana (lik. chron. rad. Nr. 15)' 374—375.

Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem
no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām (lik chron. rad. Nr. 16) 374—375.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr. 17) 374—375.

1933. g. linu ražas iepirkšanas cenas un piemaksas- linu
kultūras veicināšanai (lik. chron. rad. Nr. 18) 422—4.23.

Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 21) 592—594, 616, 666, 722, 858—861, 965, 1099.

Pārgrozījumi un papildinājumi likuma par dažu paradu
piespiedu pārjaunojumu (lik. chron. rad. Nr. 29) 765.

Aizliegums vienam darbiniekam ieņemt vairākas no
valsts vai pašvaldības līdzekļiem algotas vietas (lik. chron.
rād. Nr. 34) 1276—1277.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem no

valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām, pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 116—118.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem, (lik. chron. rād. Nr. 17)' 116—118.

Iesniedzis priekšlikumus 1207—1208, 1209, pārejas formu-
las 1294 (2 pār. form.), 1299.

Šterns, Jānis (progr. apv.).

Dzimis 1876. gada 3. jūlijā, latvietis, pagastskolas izglī-
tība, dārzkopis, lauksaimnieks.

Satversmes Sapulces loceklis, II un III Saeimas deputāts.

Runā parlikumiem:_Pārgrozījums likumā par cūkkopības veicināšanu (lik
chron. rād. Nr. 13) 340.

Valsts budžets 1933./34. saimniecības, gadam (lik. chron.
rād. Nr. 21) 541—543, 919-922, 987—989, 1087—1088, 1120^
1122, 1198. .

Pārgrozījums likumā par seklas fondu (lik. chron. rad.
Nr. 27) 699.

Sēklas fonds (lik. chron. _rād. Nr. 28) 699.
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par dažu paradu

piespiedu pārjaunojumu (lik. chron. rad. Nr. 29) 761—762.

likumprojektiem: .
Papildinājums likumā par Latvijas izglītības iestādēm

(lik. chron. rād. Nr. 69) 153—154. _
Pārgrozījums Latvijas konservatorijas satversme (lik.

chron. rād. Nr. 70) 153—154. _
Pārgrozījumi un papildinājumi pensiju likuma 1 daļa (lik.

chron. rād. Nr. 83) 149—150.
Pārgrozījumi pensiju likuma II daļa (lik. chron. rad. Nr.

84) 149—150. , .,.,
Pārgrozījums pensiju likuma III daļa (lik. chron. rad. Nr.

85) 149—150.
Pārgrozījumi valsts civildienesta nolikuma 153—154.
Pārgrozījums Latvijas Universitātes satversme 153—154.

jautājumu par fašistu-ārzemnieku izraidīšanu no
Latvijas un fašistu organizāciju slēgšanu Latvija (jaut. chron.
rād. Nr. 6) 479—481.

priekšlikumu uzdot valdībai noliegt laukstrādnieku
ievešanu no ārzemēm. 228—230.

pārejas formulu 1292—1293.

personīgā lietā 1000—1001.

Iesniedzis priekšlikumus 1122, 1207 (4 priekšl.), 1243, pār-
ejas formulu 1337.

Parakstījis jautājumu par apriņķu valžu ekskursiju Lat-
galē (jaut. chron.. rād. Nr. 7) 872.

Starpsaucieni 586, 842, 1021 (3 reizes), 1113, 1114 (4
reizes).

Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 988.
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Tēriņš, Jānis (krist, darba bloks).
Dzimis 1893. gada 12 maijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, mācītājs.

Izstājies no kommisijās, publisko tiesību 224.
Runā par likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamam pensijām (lik . chron. rād. Nr. 16) 107—108.

_ Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbiniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 17) 107—108.

Iesniedzis priekšlikumu 400,

Starpsaucieni 17, 864, 1195.

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

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

III Saeimas deputāts.

Runā par likumiem:
_ 1933. g. linu ražas iepirkšanas cenas un piemaksas linu

kultūras veicināšanai (lik. chron. rād. Nr. 18) 423—426, 436—
438.

Valsts budžets 1933 /34. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 21) 563—571.

Iesniedzis priekšlikumus 443, 444, 672, 702, 1209—1210.

Starpsaucieni 412, 429 (3 reizes), 583, 879.

Trofimovs, Sergejs (krievu zemn. fraka).
Dzimis 1894. gada 19. septembrī, krievs, augstskolas iz-

glītība, apriņķa valdes loceklis

Runā par likumiem:
Pārgrozījumu noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām- pensijām atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 14)
366—367.

Noteikumu par vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez
algas un ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšanu valsts algo-
tiem darbiniekiem atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 15) 366—367.

Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem no
valsts_ darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 366—367.

_Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbiniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 17) 366—367.

1933. g. linu ražas iepirkšanas cenas un piemaksas linu
kultūras veicināšanai (lik . chron. rād. Nr. 18) 426.

Jaunlatgales pilsētas nodibināšana (lik. chron. rād. Nr.
20) 413.

Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 21) 594—595, 978.

priekšlikumu pazemināt maizes labības iepirkšanas
cenas 1933. gada ražai 1224.

Iesniedzis priekšlikumus 381, 766, 1033 (2 priekšl), 1208,
1283, pārejas formulas 1292, 1294 (2 pār. form.), 1296, 1297.

Starpsauciens 219.

Runā no vietas 366.

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

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

III Saeimas deputāts.

Ievēlēts ko m, misijā, finanču, tirdzniecības un rūp-
niecības 1006.

Izstājies no kommisijās, finanču, tirdzniecības
un rūpniecības 307, 1375.

Referents par likumiem:
Papildinājums muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 44)- 1346

—1347._
Pārgrozījums likumā par zvejniecības veicināšanas fondu

(lik. chron. rād . Nr. 47) 1349.
Pārgrozījums muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 50) 1356,

1357, 1360,

Runa par pārgrozījumiem muitas tarifos (lik. chron. rad.
Nr. 50) 1359—1360.

Iesniedzis priekšlikumus 245, 307, 1360, 1375.

Starpsaucieni 45, 82, 282, 355, 356, 378 (2 reizes), 729, 731,
1045 (8 reizes), 1191, 1249, 1315.

Runā no vietas 1296.

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

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

III Saeimas deputāts.

Runā par likumprojektiem:
Pārgrozījumi likumā par pagastu pašvaldību (lik. chron.

rād. Nr_. 81) 247—249.
Pārgrozījums pilsētu pašvaldības likuma (lik. chron. rad. ?

Nr. 86) 401.
jautājumu par policijas rīcību Bunda tautas sapul-

cē 1933. gada 1. jūlijā (jaut. chron. rād Nr. 11) 1148—1150.
priekšlikumu 872.

Iesniedzis priekšlikumus 208, 354, 400, 757, 871, 1296.
Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi likumā par pagastu pašvaldību (lik. chron.

rād. Nr_ . 81) 247.
Pārgrozījums pilsētu pašvaldību likumā (lik. chron. rād.

Nr. 86) 401.
pieprasījumus:
Biedrības „Darba Jaunatnes" centrālās valdes uzsaukuma

konfiscēšana (piepr. chron. rād. Nr. 1) 189.
Farmācijas pārvaldes priekšnieka Pusbarnieka rīcība

(piepr. chron. rād. Nr. 2) 1142.
jautājumus:
Latvijas valdības solījumi Vācijas valdībai Vācijas pre-

ču boikota kustības apkarošanas lietā (jaut. chron. rād. Nr. 8)
873.

Policijas rīcība Bunda tautas sapulcē 1933. gada 1. jūlijā
(jaut. chron. rād. Nr. 11) 1148.

Starpsaucieni 710, 833, 841, 898, 1075, 1111 (2 reizes),
1235.

Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 898.

Vaivods, Andrejs (krist. zemn. un kat. fraka).
Dzimis 1884. gada 14. janvārī, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, bij. Rēzeknes apriņķa valdes priekšsēdētājs.
Runā par likumiem:
Pārgrozījumi un papildinājumi pagasttiesu likumos un

dažos citos ar tiem saistītos likumos (lik. chron. rād. Nr. 12)
335—336. 336.

Aizliegums vienam darbiniekam ieņemt vairākas no
valsts vai pašvaldības līdzekļiem algotas vietas (lik chron.
rād. Nr. 34) 1275.

priekšlikumu uzdot valdībai noliegt laukstrādnieku
ievešanu no ārzemēm 220—224.

Iesniedzis priekšlikumus 335, 1282, pārejas formulas 1294
(2 pār. form.), 1299.

Starpsaucieni 164, 655.

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

tība, buvtechniķis-zīmetajs.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I, II un

III Saeimas deputāts.
Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam

(lik. chron. rād. Nr. 21) 1176—1181.
likumprojektiem.:
Pārgrozījums likumā par darba laiku (lik. chron. rād. Nr.

58) 246—247.
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par lauku iedzīvo-

tāju nodrošināšanu slimības gadījumos (lik. chron. rād. Nr 71)
179—181.

Pārgrozījums noteikumos par slimo kasēm (lik chron.
rād. Nr. 90) 179—181.

jautājumu par iekšlietu ministra rīcību 1933. gada 5.jūlija jūrnieku masu sapulces lieta (jaut. chron, rād, Nr. 12)
1226—1227.
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priekšlikumiem.: 448.
uzdot valdībai noliegt laukstrādnieku ievešanu no ārze-

mēm 235—238, 245.

Iesniedzis priekšlikumus 208, 245, 262, 365, 402, 1210 (2
priekšl.).

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījums likumā par darba laiku (lik. chron. rad. Nr.

58) 246.
Pārgrozījumi Tautas labklājības ministrijas iekārta (lik.

chron. rād. Nr. 92) 1059.
pieprasījumus:
Biedrības „Darba Jaunatnes" centrālās valdes uzsauku-

ma konfiscēšana (piepr. chron. rād. Nr. 1) 189.
Farmācijas pārvaldes priekšnieka Pusbarnieka rīcība

(piepr. chron. rād. Nr. 2) 1142.
jautājumus:
Spirta pārdošana „eksportam" (jaut. chron. rād. Nr. 5)

362.
Policijas rīcība Bunda tautas sapulcē 1933. gada 1. jūlija

(jaut. chron . rād. Nr. 11)- 1148.
Iekšlietu ministra rīcība 1933. gada 5. jūlija jūrnieku ma-

su sapulces lietā (jaut. chron. rād. Nr. 12) 1226.
Starpsaucieni 182, 294, 296, 598, 600, 709, 717, 1112, 1119.

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

zvērināts advokāts.
I, II un III Saeimas deputāts.

Runā par valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 21) 958—965.

Iesniedzis pārejas formulu 1294.
Starpsauciens 1068.

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

glītība, bankas prokūrists.
III Saeimas deputāts.

Runā par likumprojektu par speciālu fondu bezdarba ap-
karošanai rūpniecībā un kuģniecībā 57—58.

Iesniedzis priekšlikumu 1283.

Vinters, Jānis (agr. naudas noguld. u. c. ciet. part.).
Dzimis 1897. gada 22. februārī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, zvērināta advokāta palīgs.

III Saeimas deputāts.
Runā par likumiem:
Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 21) 796—798, 1028—1030', 1085—1087.
Aizliegums vienam darbiniekam ieņemt vairākas no

valsts vai pašvaldības līdzekļiem algotas vietas (lik . chron.
rād. Nr. 34)' 1271—1272.

likumprojektu par pārgrozījumiem kriminālproce-
sa likumā (lik. chron. rād. Nr. 67)' 357—358.

Iesniedzis priekšlikumus 737, 798, 1033, 1281, 1303, pār-
ejas formulas 1302 (2 par. form.).

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem krimināl-
procesa likumā (lik. chron. rad. Nr 67) 357.

Starpsauciens 544.

Višņa, Jānis (soc. dēm.).

Dzimis 1891. gada 29. augustā, latvietis, vidusskolas iz-
glītība, techniķis.

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

Izstājies no kultūras fonda domes 400.

Runā par likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām, pensijām (lik. chron. rad; Nr. 16) 118—123.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād. Nr. 17) 118—123.

Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos par jūrniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 63) 10—11.

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par lauku iedzīvo-
tāju nodrošināšanu slimības gadījumos (lik chron. rad. Nr.
71) 163—165.

Pārgrozījums noteikumos par slimo kasēm (lik. chron.
rād. Nr. 90) 163—165.

pieprasījumu par biedrības „Darba Jaunatnes" cen-
trālās valdes uzsaukuma konfiscēšanu (piepr. chron. rad. Nr.
1) 303—304.

Iesniedzis priekšlikumus 14, 182 (2 priekšl.), 208, 365,
1291, 1302.

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījums likumā par darba laiku (lik. chron. rad.

Nr. 58) 246.
Pārgrozījumi likuma par pagastu pašvaldību (lik. chron.

rād. Nr. 81) 247.
jautājumus:
Spirta pārdošana ..eksportam" (jaut. chron. rad. Nr. 5)

362.
Iekšlietu ministra rīcība 1938. gada 5. jūlija jūrnieku ma-

su sapulces lietā (lik. chron. rād. Nr. 12) 1226.

Starpsaucieni 102, 103, 104, 112, 160, 287, 393, 1188.

Atvaļinājums 400.

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

ģimnāzijas direktors.
Ievēlēts kommisijā, sociālās likumdošanas 259.

Runā par likumiem:
Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 21) 942—946.
Gostiņu pilsētas nodibināšana (lik. chron. rād. Nr. 45;

1347.
jautājumiem:
Latvijas valdības solījumi Vācijas valdībai Vācijas preču

boikota kustības apkarošanas lieta (jaut. chron. rad. Nr. 8)
1063—1065.

Policijas, rīcība Bunda tautas sapulce 1933. gada 1. jūlijā
(jaut. chron. rād. Nr. 11) 1252—1253.

balsošanas motīviem 1005.
Iesniedzis priekšlikumu 1340, paziņojumu 1005.

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

sitātes students, valsts ierēdnis un redaktors.

Referents par likumiem:
Apdrošināšanas lietas (lik. chron. rad. Nr. 36) 1305—1306,

1308—1309.
Pārgrozījumi nodokļu nolikuma (lik. chron. rad. Nr. 51)

1361, 1361—1362, 1362, 1363.

Runā par soda naudas apmēru no nokavētiem valsts un
pašvaldības nodokļu, nodevu un citiem publiski tiesiska rak-
stura maksājumiem (lik. chron. rād, Nr. 49) 1354—1355.

Iesniedzis priekšlikumus 1211, 1283, 1310, 1362.

Starpsauciens 1022.

Zālīte, Pēteris (prof. K. Baloža darba part.).
Dzimis 1864. gada 1. decembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, Latvijas Oniversiltātes profesors.

III Saeimas deputāts.
Runā par 1i k u m i e mi:
Pārgrozījumu noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts izmaksāja-
mām pensijām atcelšana (lik. chron. rad. Nr. 14) 367.

Noteikumu par vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez
algas un ceļu aizņēmumu obligāciju izsniegšanu valsts valsts
algotiem darbiniekiem, atcelšana (lik. chron. rad. Nr. 15) 367.

Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem
no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām, pensijām (lik. chron. _rād. Nr. 16) 367.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbiniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 17) 367.

Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam. (lik. chron.
rād. Nr. 21) 552—556, 734—736, 793—795, 843—846, 935—942.
1072—1076, 1115—1120, 1197—1198.
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Aizliegums vienam, darbiniekam ieņemt vairākas no
valsts vai pašvaldības līdzekļiem algotas vietas (lik. chron.
rād. Nr. 34) 1268—1271. _

Pārgrozījumi likuma par sviesta ražošanas veicināšanu
(lik. chron. rād. Nr. 37) 1332—1388.

Sviesta ražošanas veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 38)
1332—1333.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku _un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamam pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 96—97.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbiniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 17) 96—97.

Papildinājums likumā par Latvijas izglītības iestādēm
(lik. chron. rād . Nr. 69)' 154—156.

Pārgrozījums Latvijas konservatorijas satversmē (lik.
chron. rād. Nr. 70)' 154—156. _

Pārgrozījumi un papildinājumi pensiju likuma I daļā (lik,
chron. rad. Nr. 83) 149.

Pārgrozījumi pensiju likuma II daļā (lik. chron. rād. Nr.
84) 149.

Pārgrozījums pensiju likuma III daļā (lik. chron. rād.
Nr . 85)_ 149.

Pārgrozījumi valsts civildienesta nolikumā 154—156,
Pārgrozījums Latvijas Universitātes satversmē 154—156.
jautājumiem:
200.000 dollaru neieturēšana no zviedru sērkociņu tresta

(jaut. chron. rād. Nr. 2} 278—279.
Fašistu-ārzemnieku izraidīšana no Latvijas un fašistu or-

ganizāciju slēgšana Latvijā (jaut. chron. rād. Nr. 6) 453.—458.
Policijas rīcība Bunda tautas sapulcē 1933. gada 1 jūlijā

(jaut. chron. rād. Nr. 11) 1250—1252.
priekšlikumiem:
Uzdot valdībai noliegt laukstrādnieku ievešanu no ārze-

mēm 238—239.
Pazemināt maizes labības iepirkšanas cenas 1933. -gada

? ražai 1222—1224.
personīgā lietā 42, 487—488, 1098—1100.
Iesniedzis priekšlikumu 157.

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem krimināl-
procesa likuma (lik. chron. rād. Nr. 67) 357.

Starpsauciens 1271.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 42, 458, 488 (2 reizes), 845,

940, 1076, 1099, 1118 (3 reizes).

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

skolas izglītība, atslēdznieks.
Referents par aizliegumu vienam darbiniekam ieņemt

vairākas no valsts vai pašvaldības līdzekļiem algotas vietas
(lik. chron. rād, Nr. 34). 1254—1255, 1278—1279.

Runā par likumiem:
Pārgrozījumu noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts d _arbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamam pensijām, atcelšana (lik. chron rād. Nr 14)
344, 367—370.

Noteikumu par vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez
algas un ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšanu valsts algo-
tiem darbiniekiem atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 15) 344, 367
—370.

Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem
no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām (lik. chron, rād. Nr. 16) 344, 367—370.

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem darbinie-
kiem (lik. chron. rād Nr. 17) 344, 367—370, 391.

Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 21) 646—658.

likumprojektiem:
Papildinājums likumā par Latvijas izglītības iestādēm

(lik. chron. rād. Nr. 69) 152.
Pārgrozījums Latvijas konservatorijas satversmē (lik

chron. rād. Nr. 70) 152.
Pārgrozījumi un papildinājumi pensiju likuma 1 daļā (lik.

chron. rād. Nr. 83) 141—145.
Pārgrozījumi pensiju likuma II daļā (lik. chron. rād. Nr.

84) 141—145.
Pārgrozījums pensiju likuma III daļā (lik chron. rād.

Nr. 85) 141—145.
Pārgrozījumi valsts civildienesta nolikumā 152.
Pārgrozījums Latvijas Universitātes satversmē 152.
priekšlikumiem: 660—661.
Atzīt dzelzceļu virsvaldes materiālu apgādes priekšnieka

palīgu Iesalnieku par nepiemērotu savam uzdevumam 752.

dienas kārtību 320, 750.
Iesniedzis priekšlikumus 150 (2 priekšl.), 151, 157, 182,

208, 307, 320, 341, 392, 402, 660, 672, 751, 1298.
Parakstījis jautājumus:
Latvijas valdības solījumi Vācijas valdībai Vācijas preču

boikota kustības apkarošanas lietā (jaut chron. rād. Nr. 8)
873.

Iekšlietu ministra rīcība 1933. gada 5. jūlija jūrnieku ma-
su sapulces lieta (jaut. chron. rād. Nr. 12) 1226.

Starpsauciens 754.

Priekšsēdētāja aizrādījumi 653, 754.
Pagarina runas laiku 653.

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

tība, bij. Valsts Prezidents, sabiedrisks darbinieks.
Tautas Padomes II viceprezidents un II Saeimas deputāts.
Referents par protokolu Rīgā 1931. gada 25. janvārī starp

Latviju un Lietuvu noslēgtas konvencijas par valsts robežas
pārdalīto zemes vienību korroborāciju un likvidāciju pagari-
nāšanai (lik. chron. rad Nr. 39) 1338.

Iesniedzis priekšlikumus 89, 141, 262, 1338 (2 priekšl).
Parakstījis likumprojektu par zivju rūpniecības un tirdz-

niecības akciju sabiedrību (lik. chron. rād. Nr. 96)' 355.
jautajumupar A. Keniņa rīkojuma atcelšanu mazākuma

tautību skolu pārraudzības lieta (jaut. chron. rād. Nr. 10) 1146.
Starpsaucieni 383, 465, 888, 896, 932, 962, 963
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Alfabētiskais satura radītājs.
Administrācija, pelņas uzņēmumu — pārgrozījums li-

kumā (lik. chron. rād. Nr. 82) (skat. „Pelņas").
Administratīvās robežas, Balvu pilsētas (lik. chron.

rād. Nr. 4) (skat. „Balvu").
Administratīvās robežas, Liepājas pilsētas (lik. chron.

rād. Nr. 5) (skat. „Liepājas").
Administratīvās robežas, Varakļānu pilsētas (lik.

chron. rād. Nr. 6) (skat. „Varakļānu").
Administratīvās robežas, Valdemārpils pilsētas, pa-

plašināšanas likums (lik. chron. rād. Nr. 7) (skat.
„Valdemārpils").

Aizdevumi, valsts, pilsētu un biezi apdzīvotu vietu
būvniecībai —? pārgrozījums likumā (lik. chron.
rād. Nr. 30) (skat. „Valsts aizdevumi") .

Aizdevumu procentu norma — papildinājums likumā
(lik. chron. rād. Nr. 40) 307, 1339.

Aizliegums vienam darbiniekam ieņemt vairākas no
valsts vai pašvaldības līdzekļiem algotas vietas
(lik. chron. rād. Nr. 34) 1254—1256, 1258—1283.

Aizsardzība, mantas, ceļu un dārzu, un huligānisma
apkarošana (skat. „Huliganisma"). _

Akciju sabiedrība zivju rūpniecībai un tirdzniecībai
(lik. chron. rād. Nr. 96) (skat. „Zivju").

Akcīzes noteikumu pārkāpumi — pārgrozījumi sodu
likumā (lik. chron. rād. Nr. 3) 312—313, 365.

Apdrošināšanas lietas (lik. chron. rād. Nr. 36) 1305,
1311.

Apkarošana, negodīgas konkurrences (lik. chron.
rād. Nr. 75) (skat. „Negodīgas").

Apkarošana, žūpības — pārgrozījums likumā (lik.
chron. rād. Nr. 98) (skat. „Žūpības").

Apkarošanai, bezdarba, rūpniecībā un kuģniecībā,
speciāls fonds (skat. „Speciāls fonds").

Apriņķu pašvaldība — pārgrozījums likumā (lik.
chron. rād. Nr. 54) 62.

Apsardzības uzņēmumi, privātie (lik. chron. rād.
_ Nr. 33) (skat. .,Prīvāti").
Ārstēšana, cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu

— pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr.
56) (skat. „Karavīru").

Atalgojuma, valsts darbinieku un strādnieku, un
valsts izmaksājamo pensiju krizes laika atvilkumi
— pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 16)
(skat. „Krizes").

— pārgrozījumu noteikumos atcelšana (lik. chron.
rād. Nr. 14) (skat. „Krizes").

Atsavināšana, nekustamas mantas, Ainažu, Bauskas,
Daugavpils, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Kārsavas,
Krustpils, Rēzeknes, Rīgas, Valkas un Viesītes pil-
sētās (lik. chron. rād. Nr. 76) (skat. „Nekustamas").

Atvaļinājums, vienas nedēļas papildu, bez algas un
ceju aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algo-
tiem darbiniekiem (lik. chron. rad. Nr. 17) (skat.
„Vienas nedēļas").

— noteikumu atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 15) (skat.
„Vienas nedēļas").

Atvaļināšana no dienesta J933./34. saimniecības ga-
da, obligātoriskā aktīva kara dienesta karavīru
(lik. chron. rād. Nr. 79) (skat. „Obligatoriskā").

Balsošana, aizklāta 289—290, 1033—1034, 1283.
izsaucot pēc vārdiem, aizklāta 350—352, 1224

—1226.
paskaidrojumi pie balsošanas:

kartības, Saeimas priekšsēdētaja 14, 43, 62,
64, 67, 69, 70, 75, 78, 140 (2 rei-
zes) , 150 (2 reizes), 151, 157, 182
(2 reizes), 186, 244, 304, 311, 326,
337, 350, 384, 392—393, 443, 443
—444, 444, 445, 449, 619, 680, 686
—687, 690, 700—701, 766, 1033,
1224, 1242, 1280, 1281, 1282 (2
reizes), 1283, 1288, 1298, 1310,
1336, 1337, 1348, 1360.

motīviem, deputātu 388, 396—398, 688, 1004
—1006.

Balvu pilsētas administratīvās robežas (lik. chron.
rād. Nr. 4) 313—315, 366.

Bezdarba apkarošanai rūpniecībā un kuģniecība
fonds speciāls (skat. „Speciāls fonds").

Biedrības, savienības un politiskās organizācijas —
pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 55)
182—186.

Budžets.
Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 21) 489—530, 531—560, 561—598, 597—658, 661
—674, 704—750, 783^—834, 834—870', 875—918, 919"-
1006, 1007—1052, 1067—1140, 1151—1212, 1283—1303.
vispārīgās debates 489—530, 531—560, 561—598.
ieņēmumi, kārtējie 598—658, 661—671, 672—673.
ieņēmumi, ārkārtējie 671.
kapitālie ieguldījumi 671—'672.
izdevumi, kārtējie 704—750, 783—870, 875—918,
919—1006, 1007—1052, 1067—1140, 1151—1198.
izdevumi, ārkārtējie 1199—1204, 1207—1211.
kapitālie ieguldījumi 1202—1207, 1211—1212.
pārejas formulas 1283—1303.

Papildinājumi 1933/34. saimniecības gada budžeta pro-
jektā (lik. chron. rād. Nr. 94)' 245—246.

Būvniecībai, pilsētu un biezi apdzīvotu vietu, valsts
aizdevumi — pārgrozījums likumā (lik. chron. rad.
Nr. 30) (skat. „Valsts aizdevumi").

Būvniecībai, lauksaimniecības, valsts krēditi un pa-
balsti — papildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr.
53) (skat. „Valsts krēditi").

Ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algo-
tiem darbiniekiem un vienas nedēļas papildu atva-
ļinājums bez algas (lik. chron. rād. Nr. 17) (skat.
„Vienas nedēļas").

— noteikumu atcelšana (lik. chron. rad. Nr. 15)
(skat. „Vienas nedēļas").

Centrālā vēlēšanu kommisijā pārmaiņas 307.
Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļuārstēšana

— pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 56)
(skat. „Karavīru").

Civildienesta nolikums, valsts — pārgrozījums un
papildinājums (lik. chron. rād. Nr. 95) 62.

— pārgrozījumi 151—157.
Civilprocesa nolikumā, cīvīllikumos un tiesu iekārtas

likumos pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 43)
1341—1346.

Civilprocesa nolikuma, kriminālprocesa likumu un
kārtības un drošības nolļkuma pārgrozījumi un pa-
pildinājumi (lik. chron. rād. Nr. 57) 188.

Cūkkopības veicināšana — pārgrozījums likumā (lik.
chron. rād. Nr. 13) 338—341, 365.

Darba alga un apdrošināšana, jūrnieku un iekšējo
ūdeņu braucēju (skat. „Jūrnieku").

Darba laiks — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād.
Nr. 58) 246—247.
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Darbiniekam, vienam, aizliegums ieņemt vairākas
no valsts vaipašvaldības līdzekļiem algotas vietas
(lik. chron. rād. Nr. 34) (skat. «Aizliegums").

Dažu noziedzīgu nodarījumu pastiprināta apkarošana
— pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 52)
1053, 1364—1374.

Dažu paradu piespiedu pārjaunojums — pārgrozījumi
un papildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 29) 245,
757—767, 783.

Deputātiem aizrādījumi, Saeimas priekšsēdētāja 27
(3 reizes), 28, 29 (2 reizes), 31, 32, 36 (2 reizes), 39
(2 reizes), 41 (2 reizes), 42, 43 (2 reizes), 90, 91,
92, 100, 101, 112, 125, 126 (2 reizes), 132, 173,
174 (2 reizes), 176, 177, 178, 179, 181 (2 reizes),
182, 195, 199, 203, 204, 205 (2 reizes), 206 (2 reizes),
221, 232, 235 (3 reizes), 244, 256, 278, 288, 296
(2 reizes), 296—297, 297 (2 reizes), 301, 302, 303,
304 (2 reizes), 350 (2 reizes), 377, 381 (2 reizes),
383 (2 reizes), 386, 392 (2 reizes), 395—396, 398,
406, 455, 458, 468, 469, 475, 484, 486, 488 (2 reizes),
519, 540, 582, 585, 653, 673, 674, 687, 697, 699,
702, 709 (2 reizes), 715—716, 718, 721, 751, 754 (3
reizes), 755, 779, 792, 795, 799, 802, 812, 824 (2 rei-
zes), 832, 834, 837 (2 reizes), 842, 845, 887, 898,
899, 900—901, 910, 917, 918, 920, 931, 940, 957,
958, 969, 975 (2 reizes), 977, 978, 999, 1039, 1065,
1076, 1094, 1099, 1116, 1118 (3 reizes), 1139, 1159,
1162, 1166, 1197, 1225 (3 reizes), 1227, 1243,
1244, 1245, 1248, 1274, 1277, 1286, 1294, 1296 (2
reizes), 1300', 1303 (2 reizes), 1335, 1350, 1351 (2
reizes), 1353, 1373 (2 reizes), 1374.

— ņem vardu 36.
Deputātu atvaļinājumi 9, 259, 400, 489, 660, 703, 751, 1375.

atvaļinājuma pagarināšana 447.
runas laika pagarināšana 582, 653, 812, 931, 958,

975, 1139, 1162. _
runas laika saīsināšana 28—29, 90, 181, 228, 257,

300, _380—381, 1065, 1274, 1285—1286.
„ sastāva pārmaiņas 1214.

saukšana pie kārtības 36, 99, 288, 296, 473, 484,
552 (2 reizes), 832, 887, 898, 899, 918, 988.

saukšana pie tiesas atbildības (atļaujas pieprasīju-
mi^ 246, 262, 401, 660. 871.

— (lūgums mainīt drošības līdzekli) 1142.
Dienas kārtības grozīšana 317, 321, 341, 354, 355,

415, 660, 674, 681—682, 690, 750—751, 774—775,
871, 1052—1053, 1141-1142, 1228, 1340, 1346.

— priekšlikumi 307, 317, 320, 354—355, 400, 682.
Dienas kartības papildināšana 1305.
— priekšlikumi 1141, 1257—1258, 1283.
Disciplinārsodu likuma un sodu likuma ievešana (lik.

chron. rad. Nr. 24) (skat. „Sodu likuma").
— papildinājums likuma (lik. chron. rād. Nr. 32) (skat.

„Sodu likuma").
Dzelzceļa, Liepājas-AIsungas pagarināšana līdz Kul-

digai (lik. chron. rād. Nr. 10) (skat. „Liepājas").
Dzelzceļu tieša pasažieru un preču satiksme — nolī-

gums starp Latviju, Igauniju un Padomju sociāli-
stisko republiku savienību 1925. gada 29'. oktobrī
Rīga parakstītas konvencijas atcelšanai (lik. chron
rad. Nr. 77) (skat. „Nolīgums").

Frakciju padomes sēdes 259, 446, 1142.

Gostiņu pilsētas nodibināšana (lik. chron rād N-
45) 1347—1348.

Hipotēku bankas, Latvijas, un Valsts zemes bankas
parādnieku maksājumu atlikšana (lik. chron rād
Nr. 25) 188, 688—690, 704.

Huligānisma apkarošana un mantas, ceļu un dārzu ]
aizsardzība 45—50.

Iekārta, policijas (lik. chron. rād. Nr. 87) (skat Po-licijas").

Iekšzemes pases — pārgrozījumi un papildinājumi
noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 59) 69—70.

Igaunija.
Nolīgums starp Latviju, Igauniju un Padomju sociālistisko

republiku savienību 1925. gada 29. oktobrī Rīgā parak-
stītās konvencijas par dzelzceļu tiešu pasažieru un
preču satiksmes atcelšanai (lik. chron. rād. Nr . 77)
(skat. „Nolīgum.s").

Importa regulēšana, preču un laikrakstu papīra —
pārgrozījumi noteikumu pārgrozījumos (lik. chron.
rad. Nr._ 88)_(skat. „Preču" un „Laikrakstu").

Importa regulēšanas kommisijā (lik. chron. rād. Nr.
60) 696.

Itālija.
Konsulārā_ konvencija starp Latvijas republiku un Itāli-

jas karalisti (lik. chron. rād. Nr. 64) (skat. „Konvenci-
jas").

Izglītības iestādes, Latvijas — papildinājums likumā
(skat. „Latvijas izglītības").

Izpārdošanas (lik. chron. rād. Nr. 61) 76.
Izrādes un izrīkojumi — pārgrozījumi likumā (lik.

chron. rād. Nr. 62) 59—62.

Jaunlatgales pilsētas nodibināšana (lik. chron. rād.
Nr. 20) 411—415, 449—450.

Jautājumi.
Apriņķu valžu ekskursija Latgalē (jaut. chron. rād Nr. 7)

872—873.
200.000' dollaru drošības naudas neieturēšana no zviedru

sērkociņu tresta (jaut. chron. rād. Nr. 2) 199—202, 259
—262, 264—289.

Fašistu-ārzemnieku izraidīšana no Latvijas un fašistu or-
ganizaciiu slēgšana Latvija (jaut. chron. rād. Nr. 6)
402—407, 450—488.

Iekšlietu ministra rīcība 1933. gada 5. jūlija jūrnieku ma-
su sapulces lietā (jaut. chron. rād. Nr. 12) 1226—1228.

A. Keniņa rīkojuma atcelšana mazākuma tautību skolu
pārraudzības lieta (jaut. chron. rād. Nr. 10) 1146—1148
1242—1243.

Latvijas jūrnieku streiks (jaut. chron. rād. Nr 9) 1053—
1059, 1150—1151.

Lahaias valdības solījumi Vācijas valdībai Vācijas pre-
ču boikota kustības apkarošanas lietā (jaut. chron. rād.
Nr. 8) 873—875. 1061—1067.

Nekārtības bezdarbnieku bērnu ēdināšanā Majoru punktā
(jaut. chron. rad. Nr. 4) 358—263, 410—411.

Nodoms izdot Latvija ieradušos Vācijas politisko emi-
grantu vārdus (jaut. chron. rād. Nr. 3) 203—207.

Policijas rīcība Bunda tautas sapulcē 1933. gada 1 jūlijā(jaut. chron. rad. Nr. 11) 1148—1150, 1243—1253
Spirta pārdošana ,.eksportami" (jaut. chron. rād. Nr 5)

362—365, 408—410.
Strādnieku un zemnieku frakcijas deputātu dzīvokļa iz-

kratīšana (jaut. chron. rād. Nr. 1) 191—199.
Jūrnieki — pārgrozījumi un papildinājumi noteiku-

mos (lik. chron, rād. Nr. 63) 10—14.
Jurniekuun iekšējo ūdeņu braucēju darba alga un ap-

drošināšana 249—259.

Kara resoram kurināmais materiāls (lik. chron rād
Nr. 68) (skat. „Kurināmais").

Karavīru, cietušo un viņu ģimenes locekļu ārstēšana
— pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr 56)
76—78.

Karavīru, obligātoriskā aktīvā kara dienesta, atvaļi-
nāšana no dienesta 1933./34. saimniecības gadā(lik. chron. rad. Nr. 79) (skat. ..Obligātoriskā").

Kartības un _drošības nolikuma, civilprocesa nolikumā
un kriminālprocesa likumos — pārgrozījumi un pa-
pildinājumi (lik. chron. rād . Nr. 57) (skat. ,.Cīvīl-
procesa").

Kommisijām uzdod:
izskatīt 7 dienu laikā pārgrozījumu likumā par pilsētu

.?fva]2'bu Oik. chron . rād. Nr. 86) (pašvaldības) 757,
871—872.

izskatīt 1 nedēļas laikā 1) pārgrozījumus noteikumos parkrīzes laika atvilkumiem no valsts darbinieku un strād-
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nieku atalgojuma un no valsts izmaksājamām pensijām
(lik. chron. rād. Nr. 16) un 2) noteikumus par Ik nedē-
ļas papildu atvaļinājumu bez algas un ceļu aizņēmuma
obligāciju izsniegšanu valsts algotiem darbiniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 17) (sociālās likumdošanas) 140.

likumu par 1933. g. ražas linu iepirkšanas cenām un pie-
maksām linu kultūras veicināšanai (lik. chron. rad Nr.
18) izskatīt vienas nedēļas laikā (budžeta) 188—189.

noteikumus par sodu likuma un disciplinārsodu Jikuma
ievešanu (lik. chron. rād. Nr. 24) izskatīt 2 nedēļu lai-
kā (sodu likuma) 44.

priekšlikumu pār ārzemju laukstrādnieku ievešanu nolie-
gumu izskatīt 4 dienu laikā (lauksaimniecības) 245.

Kommisijās:
ārlietu (8 locekļi):

pārmaiņa 1053.
budžeta (16 locekļi):

pārmaiņas 89, 141, 245, 307.
priekšlikums 259.

finanču, tirdzniecības un rūpniecības (13 locekļi):
_pārmaiņas 307, 1006, 1375.

juridiska (11 locekļi)':
pārmaiņa 307.

lauksaimniecības (16 locekļi):
pārmaiņa 1214.
paziņojums 262—263, 307—312.

publisko tiesību (13 locekļi):
pārmaiņa 224.

redakcijas un bibliotēkas (3 locekļi)':
pārmaiņa 781.
ziņojumi 304, 365, 366, 388, 395, 446, 449, 449-450, 489,

675, 702, 703—704, 704, 783, 783, 1212, 1305.
sociālās likumdošanas (13 locekli):

pārmaiņas 45, 189, 259, 400.
paziņojums 207—208.

sodu likuma (5 locekļi):
pārmaiņas 307.

Konservatorijas, Latvijas, satversmes pārgrozījumi
(lik. chron. rād. Nr. 70) (skat. „Latvijas konserva-
torijas").

— atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 22) (skat. „Latvijas
konservatorijas").

Kooperatīvās sabiedrības un viņu savienības — pa-
pildinājumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 65) 186.

Konvencijas.
Konsulārā konvencija starp Latvijas republiku un Itālijas

karalisti (lik. chron. rād. Nr. 64) ]88.
Protokols Rīgā 1931. gada 25. janvārī starp Latviju un

Lietuvu noslēgtās konvencijas par valsts robežas pār-
dalīto zemes vienību korroboraciju un likvidāciju pa-
garināšanai (lik. chron. rād. Nr. 39) 307, 1338; ratifi-
kācijas formula 1338—1339.

Krēditi un pabalsti, valsts, lauksaimniecības būvnie-
cībai — papildinājumi likumā (lik. chron. rad. Nr.
53) (skat. „Valsts krēditi").

Krēdiitlikumu papildinājums (lik. chron. rad. Nr. 66)9.
Kriminālprocesa likuma pārgrozījumi (lik. chron. rad.

Nr. 67) 357—358.
Kriminālprocesa likumu, cvīlprocesa nolikuma un

kārtības un drošības nolikuma pārgrozījumi un pa-
pildinājumi (lik. chron. rād. Nr. 57) (skat. „Cīvīl-
procesa").

Kriminālprocesa un tiesu iekārtas likumu pārgrozī-
jumi un papildinājumi (lik. chron. rad. Nr. 31)
768—774, 783.

Krizes laika atvilkumi no valsts darbinieku un strād-
nieku atalgojuma un no valsts izmaksājamam pen-
sijām — pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rad.
Nr. 16) 78—88, 93—140, 342—350; 366—388.

— pārgrozījumu noteikumos atcelšana (lik. chron.
rād. Nr. 14) 341—350, 366—384.

Kuģu iekraušanas un izkraušanas darba algas tarifs
402, 447—449.

Kultūras fonda dome.
pārmaiņas 186, 400.

Kurināmais materiāls kara resorā (lik. chron. rād.
Nr. 68) 14.

Kvoruma pārbaudīšana 350.
Kvoruma trūkuma dēļ slēdz sēdi 958,

Laikrakstu papīra un preču importa regulēšana —
pārgrozījumi noteikumu pārgrozījumos (lik. chron.
rād. Nr. 88) 69.

Latvijas izglītības iestādes — papildinājums likumā
151—158.

Latvijas konservatorijas satversmes pārgrozījumi
(lik. chron. rād. Nr. 70) 151—157.

— atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 22) 674—675.
Latvijas Universitātes satversmes pārgrozījums

151—157.
Lauksaimniecības būvniecībai valsts krēditi un pa-

balsti — papildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr.
53) (skat. „Valsts krēditi").

Laukstrādnieku dzīvokļi — pārgrozījumi un papildi-
nājumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 11) 322—328.

Lauku iedzīvotāju nodrošināšana slimības gadījumos
— pārgrozījumi un papildinājumi likuma (lik. chron.
rād. Nr. 71) 158—182.

Liepājas-Alsungas dzelzceļa pagarināšana līdz Kuldī-
gai (lik. chron. rād. Nr. 10) 322, 365.

Liepājas pilsētas administratīvās robežas (lik. chron.
rād. Nr. 5) 315—317, 366.

Lietuva.
Protokols Rī?ā 1931. gada 25. janvārī starp Latviju un

Lietuvu noslēgtās konvencijas oar valsts robežas pār-
dalīto zemes vienību korroboraciju un likvidāciju pa-
garināšanai (lik. chron. rād. Nr. 39) (skat „Konvenci-
ias").

Likvidēšana, valsts nenokārtoto saistību (lik. chron.
rād. Nr. 35) (skat. ..Saistību").

Linu, 1933. gada ražas, iepirkšanas cenas un pie-
maksas linu kultūras veicināšanai (lik. chron. rad.
Nr. 18) 188, 411, 417—446, 449.

Maksājumu, valsts zemes un Latvijas hipotēku ban-
ku parādnieku , atlikšana (lik. chron. rād. Nr. 25)
(skat. ..Hipotēku" un „Valsts zemes").

Mantas, ceļu un dārzu aizsardzība un huligānisma ap-
karošana (skat. „Hulieanisma").

Ministrijas, Tautas labklāiības, iekārtā pārgrozījumi
(lik. chron. rād. Nr. 92) (skat. ..Tautas labklājības").

Ministra, tieslietu, priekšlikums 780.
Ministru kabinets.

sastāvā pārmaiņas 658.

Ministru prezidenta runas 661, 1061—1062.
Ministru runas.

iekšlietu 198—199. 207, 408—410, 450—453, 873, 891—893,
1150—1151, 1227—1228. 1243—1244.

finanču 259—261. 410—411, 492-^99.
izglītības v. i. 1242—1243.
tautas labklājības 1288—1234.
tieslietu 290, 780.

Ministru starpsaucieni.
kara 1197.

Muita.
Papildinājumi muitas tarifos (vispārīga piezīme pie 84.

un 85. panta) (lik. chron. rād. Nr. 72) 1007.
Papildinājums muitas tarifos (lik. chron. rad. Nr. 44) 1007,

1346—1347.
Pārgrozījumi muitas tarifos, (lik. chron. rād. Nr. 50)' 1356

—1361.
Pārgrozījumi muitas tarifos (68. p. 3. pkt. burta a lik-

mes) (lik. chron rād. Nr. 73) 1007.
Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rad. Nr. 74) 1053.

Negodīgas konkurrences apkarošana (lik. chron. rād.
Nr. 75) 70.

Nekustamas mantas atsavināšana Ainažu, Bauskas,
Daugavpils, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Kārsavas,
Krustpils, Rēzeknes, Rīgas, Valkas un Viesītes
pilsētās (lik. chron. rād. Nr. 76) 188.
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Nodoklis.
Nodokļu nolikuma pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 1)

_207.
Pārgrozījumi nodokļu nolikumā (lik. chron. rād. Nr. 51)

919, 1361— 1363.
Pārgrozījums nodokļu nolikuma 449. pantā (lik. chron.

jad. Nr. 19) 411, 415—417, 446.
Pārgrozījums nodokļu nolikuma 1. pielikumā (lik. chron.

rad. Nr. 78) 14.
Pašvaldības nodokļu un nodevu augstākās normas (skat.

-Pašvaldības").
Soda naudas apmērs no nokavētiem valsts un pašvaldī-

bas nodokļu, nodevu un citiem publiski tiesiska rak-
stura maksājumiem (lik. chron. rād. Nr. 49) (skat. -So-
da naudas").

Uzkrājušos līdz 1933. gada 1. aprīlim, valsts nodokļu,
nodevu un citu sīku paradu dzēšana (lik. chron. rād.
Nr. 41) 1339—1340.

Nolīgums starp Latviju, Igauniju un Padomju sociāli-stisko republiku savienību 1925. gada 29. oktobrī
Rīga parakstītas konvencijas par dzelzceļu tiešu
pasažieru un preču satiksmi atcelšanai (lik. chron.
rād. Nr. 77) 187.

Obligātoriskā aktīvā kara dienesta karavīru atvaļi-nāšana no dienesta 1933./34. saimniecības gadā
(lik. chron. rad. Nr. 79) 9.

Padomju sociālistisko republiku savienība.
Nolīgums, starp Latviju, Igauniju un Padomju sociālistisko

republiku savienību 1925. gada 29. oktobrī Rīgā pa-rakstītas konvencijas par d'zelzceļu tiešu pasažieru un
preču satiksmi atcelšanai (lik. chron. rād. Nr. 77)' (skat
„Nolīgums").

Pagasttiesu hkumos un dažos citos ar tiem saistītoslikumos pārgrozījumi un ppaildinājumi (lik. chron.
rād. Nr. 12) 328—338, 489.

— pārgrozījumu un papildinājumu papildinājums (lik.chron. rad. Nr. 80) 335—337.
— pārgrozījumu un papildinājumu spēkā stāšinās(lik. chron. rad. Nr. 42) 1340—1341.
Pagastu pašvaldība — pārgrozījumi likumā (likchron. rad. Nr. 81) 247—249.
Parādnieku maksājumu atlikšana Valsts zemes un

Latvijas hipotēku bankās (lik. chron. rād. Nr 25)
(skat. „Hipoteku" un „Valsts zemes").

Parjaunošana, piespiedu, dažu parādu — pārgrozī-
jumi un papildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr 29)(skat. „Dažu parādu").

Pārejas formulas 304, 316—317, 327—328, 12421283—1303, 1337, 1361.
Pases, iekšzemes — nargrozījumi un papildinājumi

noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 59) (skat. „Iekš-zemes").
Pastiprināta apkarošana, dažu noziedzīgu nodarīju-mu — pārgrozījumi likuma (lik. chron. rād. Nr. 52)(skat. „Dažu noziedzīgu").
Pastiprinātās apsardzības stāvokļa pagarināšana pie-

robežas josla 89—93.
Pašvaldība, apriņķu — pārgrozījums likumā (lik.

chron. rad. Nr. 54) (skat. „Apriņku").
Pašvaldība, pagastu — pārgrozījumi likumā (lik

chron. rad. Nr._81) (skat. „Pagastu").
Pašvaldība, pilsētu — pārgrozījums likumā (likchron. rad. Nr. 86) (skat. „Pilsētu").
Pašvaldības nodokļu un nodevu augstākās normas

50—55.
Pelņasuzņēmumu administrācija — pārgrozījums li-kuma (lik. chron. rad. Nr. 82) 9.
Pensijas.

Pensiju likuma I dalās pārgrozījumi un papildinājumi (lik
chron. rad. Nr. 83') 141—150.

Pensiju likuma II daļas pārgrozījumi (lik. chron. rād Nr84) 141—151.
Pensiju likuma III daļas pārgrozījums (lik. chron. rād

Nr. 85)' 141—151.

Pensiju, valsts izmaksājamo, un valsts darbinieku un
strādnieku atalgojuma krizes laika atvilkumi — pār-
grozījumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 16) (skat.
„Krizes").

— pārgrozījumu noteikumos atcelšana (lik. chron. rād.
Nr. 14) (skat. „Krizes").

Piemaksas linu kultūras veicināšanai un 1933. gada
linu ražas iepirkšanas cenas (lik. chron. rād. Nr. 18)
(skat. „Linu").

Pieprasījumi.
Biedrības „Darba Jaunatnes" centrālās valdes uzsauku-

ma konfiscēšana (piepr. chron. rād Nr. 1) 189—191,
290—304.

Farmācijas pārvaldes priekšnieka Pusbarnieka rīcība
(piepr. chron. rād. Nr. 2} 1142—1146 1228—1242.

Piespiedu pārjaunojums, dažu parādu — pārgrozījumi
un papildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 29)
(skat. „Dažu parādu").

Pilsētu pašvaldības likuma pārgrozījumi un papildinā-
jumi (lik. chron. rād. Nr. 46) 1348—1349.

— pārgrozījums likuma (lik. chron. rād. Nr. 86)
401—402.

— pārgrozījums likumā 68—69.
Pilsētu un biezi apdzīvotu vietu būvniecībai valsts

aizdevumi — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād.
Nr. 30) (skat. „Valsts aizdevumi").

Policijas iekārta (lik. chron. rād. Nr. 87) 70 1—75.
Preču un laikrakstu papīra importa regulēšana —

pārgrozījumi noteikumu pārgrozījumos (lik. chron.
rād. Nr. 88) 69_.

Preses likuma pārgrozījums (lik. chron. rād. Nr. 89)
64—67.

— pārgrozījuma atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 26)
690i—697, 702.

Priekšlikumi (noraida).
apvienot sviesta eksporttirdzniecību un ņemt tanī notei-

cošo dalību, izskaužot sviesta eksporttirdzniecībā lie-
kos starpniekus un paplašinot sviesta tirgu 1337.

atcelt pastiprinātās apsardzības stāvokli pierobežas, joslā
93.

atjaunot izmaksāt dzelzceļu darbiniekiem, agrākās resp.
nepaz_eminatas kilometru maksas 1290—1291.

attiecināt valsts darbinieku ārstēšanas noteikumus uz bij.
valsts darbiniekiemhpensionāriemi 1298—1299.

atvaļināt 1932. gada_rudeņa iesaukuma obligātoriskā die-
nesta karavīrus kājnieku daļās oēc 10 mēnešiem, bet
techniskas daļas pec 12 mēnešiem 1301—1302.

atzīt dzelzceļu virsvaldes materiālu apgādes priekšnieka
palīgu Iesalnieku par nepiemērotu savam' uzdevumam
75J—757.

gadat, ka radiofona Saeimas referentu amats nebūtu sa-
vienots ar kādas politiskas partijas vai viņas laikraksta
jeferenta pienākumu izpildīšanu 1302—1303.

gadat par to, lai jau šinī gadā bezzemniekiem, un sīk-
zemuiekiem tiktu pie_šķirta_ zeme no izcirstiem mežu
zemes gabaliem, pļavām, ka arī no meža resora darbi-

_nieku dienesta zemēm 1296—1297.
gadat par to, lai jau šinī gadā tiktu atjaunota valsts

zemju fonda paplašināšanas kommisijā, attiecinot tās
darbību ne tikai uz Latgali, bet arī uz citiem Latvijas
apgabaliemi 1297.

iekārtot darba meklētājiem-iebraucējiem Rīgā speciālu
nakts patversmi, kura viņi varētu uzturēties līdz darba
dabūšanai 1299.

ieskaitīt valsts labojamo un uzturamo ceļu skaitā ceļu no
karaspēka nometnes Salaspilī līdz nometnes šaujamam
laukumam 1300—1301.

ievadīt priekšdarbus _2 mežsaimniecības skolu atvēršanai
Zemgale un Latgale mežsargu sagatavošanai 1289

izdot līdz nākošai Saeimas sesijai civildienesta nolikumā
paredzētos dienesta gaitas noteikumus 1298.

izdot Ijkumu par bezmaksas atvaļinājuma likvidēšanu
'l29g

gāda februara mēnesī. izmaksājot algu naudā

izstrādāt līdz rudens sesijai likumu par Kara ministrijas
iekārtu un štatiem 1300.

izstrādāt likumprojektu par to, ka augstākā no valsts iz-maksājamo pensiju norma nedrīkst pārsniegt vienaipersonai Ls 200.— mēnesī 1299.
izstrādāt un iesniegt Saeimā rudens sesijā pārgrozījumuslikuma par kara klausību, paredzot 6 mēnešu kara die-nesta ievešanu armijā un flotē 1302.
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izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu, kas do _d
ostas valdei tiesību uz likumā paredzētu laiku aizturēt
tādus kuģus vai citus peldošus, līdzekļus, kas nodarīju-
ši bojājumus kādam citam peldošam līdzeklim vai zve-
jas ierīcēm 1291.

izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par 2% valsts
piemaksu slimo kasēm 1297.

lielo valsts parādnieku un visu pārkrēditēto uzņēmumu
īpašumus pārņemt valsts īpašumā un lietderīgi izman-
tot; izvest plānveidīgu lauksaimniecības kultūras iz-
kopšanu, panākot vispārēju lauksaimniecības ienesīgu-
ma un labklājības pacelšanu 1295.

likvidēt piespiedu atvaļinājumu un ceļu aizņēmuma ob-
ligāciju piešķiršanu valsts darbiniekiem nākošā gada
februāra mēnesī 1299—130O._

maksāt Rīgas tālsatiksmes telefona centrāles darbinie-
kiem saskaņā ar budžetu pienākošās maksimālās algas
1290.

nekavējoši stāties pie valsts pārvaldes aparāta vienkār-
šošanas, radikāli izskaužot lieko parallēlismu un biro-
krātismu 1295.

noliegt laukstrādnieku ievešanu no ārzemēm 208—224,
225—245, 307—312.

paaugstināt valsts kuģu strādnieku darba algas līdz 1930.
gada algu normai 1291—1292

^pakāpeniski pārņemt valsts rokas arī zāģēto meža ma-
teriālu _ eksporta regulēšanu, iegādājoties nākošā budže-
ta gadā vismaz vienu priekšzīmīgu koku zāģētavu 1289
—1290.

pārstrādāt un izdarīt grozījumus un papildinājumus valsts
civildienesta nolikuma 42. pantā par cietuma uzraugu
un ierēdņu atsvabināšanu no īres maksas par ierādī-
tiem valsts dzīvokļiem 1286.

pasta-tēlegrafa-tēlefona resora darbiniekus pielīdzināt at-
vaļinājumu braukšanas ziņā pa dzelzceļiem dzelzceļu
virsvaldes darbiniekiem 1290.

pazemināt cukura cenu par 15 santīmiem uz kilogramu
1288—1289.

pazemināt maizes labības iepirkšanas cenas 1933. gada
ražai rudziem' uz Ls 15,72 kvintalā, kviešiem uz Ls
17,21 kvintalā 1150, 1214—1226.

pec ministra atbildes uz jautājumu atklāt debates 1243.
reorganizēt un papildināt mežu departamenta mežu iz-

strādāšanas aparātu, kā centrā, tā uz vietām, lai tas at-
bļlstu pašreizējām ļoti plašām mežu izmantošanas ope-
rācijām un pārāk nepārpūlētu darbiniekus 1290.

samazināt armijas štāba un pārvalžu personālu par 20'%
1302._

saskaņa ar likuma par pensijām 11. panta piezīmi ievietot
cietumu uzraugus, pavadoņus un administrācijas ie-
rēdņus sevišķi nelabvēlīgu un veselību bojājošu darbu
(amatu) sarakstā 1286.

stingrāk iekasēt izstāvošos sēklas parādus, atvelkot šīs
parāda summas ne tik vien no sviesta un bekona pie-
maksām, bet arī no maizes labības, cukurbiešu un ci-
tiem maksājumiem, kurus parādnieki saņem no valsts
701—702.

turpmāk spirta dedzināšanu izdarīt valsts un kooperatīvu
sabiedrību dedzinātavās, noorganizējot kartupeļu au-
dzētāju kooperatīvus 1287.

uzdot zemkopības ministrijai noorganizēt kommisijās, kas
uz vietām noskaidrotu, cik būvkoku ir vajadzīgs katra)
saimniecībai Latgalē un pie būvkoku izsniegšanas ņemt
vērā šo kommisiju aprēķinus 1294.

uzlabot pasta-tēlefona palīga centrāļu darbinieku stā-
vokli 1290.

visus vagonu un lokomotīvju būves un remonta darbus
izpildīt tikai dzelzceļu darbnīcām un Liepājas kara
ostas, darbnīcām 1291.

Privātie apsardzības uzņēmumi (lik. chron. rād.
Nr. 33) 1253—1254.

Process.
Civilprocesa nolikumā, cīvīllikumos _ un tiesu iekārtas li-

kumos pārgrozījumi (lik. chron. rad. Nr. 43) (skat. «Ci-
vilprocesa").

Civilprocesa nolikuma, kriminālprocesa likumu un kartī-
bas un drošības nolikuma pārgrozījumi un papildināju-
mi (lik. chron. rād. Nr. 57) (skat. „Cīvīlprocesa").

Kriminālprocesa likuma pārgrozījumi (lik. chron. rad.
Nr. 67) (skat. -Kriminālprocesa").

Kriminālprocesa un tiesu iekārtas likumu pārgrozījumi
un papildinājumi (lik. chron. rād. Nr. 31) (skat. «Krimi-
nālprocesa").

Saeima.
Frakciju padomes sēdes (skat. ,.Frakciju").
Nākošās sēdes nolikšana 780—781, 1212.
Pārmaiņas deputātu sastāvā 1214.

Priekšlikums sēdi slēgt 350, 526, 702, 1197, 1198, 1361.
Priekšsēdētaja aizrādījumi deputātiem (skat. «Deputā-

tiem").
paskaidrojumi 28, 50, 55, 59, 78, 141, 151,

158, 191, 257, 289, 342, 352, 365, 402,
597—598, 697, 757, 1065, 1122, 1257,
1283, 1294, 1305, 1311.

,, paskaidrojumi pie balsošanas (skat. «Bal-
sošana").

,, _ svinīgā runa 5—8.
Priekšsēdētājs sauc deputātus pie kārtības (skat. «Depu-

tātu").
Runas laika pagarināšana 582, 653, 812, 931, 958, 975,

1139, 1162.
saīsināšana 28—29, 90, 181, 228, 257, 300,

380—381, 1065, 1274, 1285—1286.
Slēgta sēde 780—782.
VI sesijas darbības pārskats 1376.

Saistību, valsts nenokārtoto, likvidēšana (lik. chron.
rad. Nr. 35) 188, 1303—1305.

Satversmes, Latvijas konservatorijas pārgrozījums
(lik. chron. rad. Nr. 70) (skat. „Latvijas konserva-
torijas").

Satversmes, Latvijas Universitātes, pārgrozījums
(skat. „Latvijas Universitātes").

Satversmes 81. panta kārtībā izdotie un Saeimas no-
raidītie noteikumi:

Latvijas Universitātes satversmes pārgrozījums 151—157.
Mantas, ceļu un dārzu aizsardzība un huligānisma apka-

rošana 45—50.
Pašvaldības nodokļu un nodevu augstākās normas 50

—55.
Pilsētu pašvaldības likuma pārgrozījums 68—69.
Speciālsfonds bezdarba apkarošanai rūpniecībā un kuģ-

niecībā 55—59.
Valsts civildienesta nolikuma pārgrozījumi 151—157.

Sēklas fonds (lik. chrom rād. Nr. 28) 697—701.
— pārgrozījums likuma (lik. chron. rad. Nr. 27)

_697—701, 704.
Seklu tirdzniecības un tās kontrole (lik. chron. rad.

Nr. 23) 675—681, 703—704.
Slimības gadījumos lauku iedzīvotāju nodrošināšana

— pārgrozījumi un papildinājumi likumā (lik. chron.
rād. Nr. 71) (skat. „Lauku").

Slimo kases — pārgrozījums noteikumos (lik. chron.
rād. Nr. 90) 158—182.

Soda naudas apmērs no nokavētiem valsts un pašval-
dības nodokļu, nodevu un citiem publiski tiesiska
rakstura maksājumiem (lik. chron. rād. Nr. 49)
1353—1356.

Sodu likuma par akcīzes noteikumu pārkāpumiem
pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 3) (skat. „Ak-
cizes".)

Sodu likuma un disciplinārsodu likuma ievešana (lik.
chron. rād. Nr. 24) 43—44, 682—688, 704.

— papildinājums likumā (lik. chron. rād. Nr. 32)
775—776, 782.

Sodu likums (lik. chron. rād. Nr. 8) 320—(321.
— (lik. chron. rād. Nr. 91) 14—43.
Sodu likumu pārgrozījums (lik. chron. rād. Nr. 2)

304—305.
Speciāls fonds bezdarba apkarošanai rūpniecībā un

kuģniecībā 55—59.
Spirta piejaukšana degvielām — pārgrozījumi un pa-

pildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 48) 660,
1350—1353.

Sviesta ražošanas veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 38)
1314—1335.

— pārgrozījumi likuma (lik. chron. rad. Nr. 37) 245,
1311—1337.

— pārgrozījums likuma (lik. chron. rād. Nr. 9)
321—322.

Tautas labklājības iekārtā pārgrozījumi (lik. chron.
rād. Nr. _92) 1059—1061.

Tiesas, zvērināto (lik. chron. rad. Nr. 97) (skat. „Zvē-
rināto").
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Tiesnešu, apstiprināmo saraksts 776—780', 782.
Tiesu iekārtas likumos, cīvīllikumos un civilprocesa

nolikumā pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 43)

^
(skat. „Cīvīlprocesa").

Tiesu iekārtas un kriminālprocesa likumos pārgrozī-
jumi un papildinājumi (lik. chron. rād. Nr. 31)
768—774, 783.

Tirdzniecības nolikuma 542. panta pārgrozījums (lik.
chron. rād. Nr. 93) 75—76.

Tirdzniecība, seklu, un tās kontrole (lik. chron. rād.
Nr. 23) (skat. „Sēklu").

Universitātes, Latvijas, satversmes pārgrozījums
(skat. „Latvijas Universitātes").

Uzkrājušos līdz 1933. gada 1. aprīlim valsts nodokļu,
nodevu un citu sīku parādu dzēšana (lik. chron. rād.
Nr. 41) (skat. „Nodoklis").

Valdemārpils pilsētas administratīvās robežas papla-
šināšanas likums (lik. chron. rād. Nr. 7) 319—320,
366.

Valdībai uzdod (pārejas formulas):
apvienot Latvijas sūtniecības Stokholmā un Helsinkos

1291.
atļaut visas valsts mācības iestādēs mācības naudu no-

maksāt pa daļām vairākos termiņos 1286.
atmaksāt muitas, nodokļus zvejniekiem par pirkto un iz-

lietoto naftu un smēreļļu viņu zveju motorlaivu vaja-
dzībām 1361.

atstādināt no amata izpildīšanas līdz izmeklēšanas izbeig-
šanai zviedru sērkociņu tresta drošības naudas (200.000
dollaru.) neiemaksāšanas lietā finanču ministrijas tirdz-
niecības-rupniecības un saimniecības departamentu di-
rektorus 289—290.

atsvabināt valsts papīra spiestuves vadītāju, kā šim uz-
devumam nepiemērotu, no viņa pienākumu izpildīšanas

_ 1302.
gadat, lai atbrīvotajiem, zemes pieprasītājiem, piešķirtu

zemi. Bet ja valsts zemju fonda rezerves izsīktu, tad
naudas balvai uzņemami līdzekļi valsts budžetā jau
sakot ar 1934./35. budžeta gadu 1297.

gādāt par to, lai pie būvmateriālu izsniegšanas tiktu ār-
pus kārtas un uz atvieglotiem noteikumiem apmierināti
tie lauksaimnieki, kuriem ēkas nodegušas 1294.

gadat; lai sakarā ar latola cenas pazemināšanu samazinā-
jos arī motorsatiksmes līdzekļu braukšanas tarifs 1353.

gadat par to, lai valsts zemes banka, saimniecības pār-
dodot, dotu priekšroku vietējiem pilsoņiem-bezzemnie-
kiem 1294.

ieskaitīt sevišķi nelabvēlīgos un veselību bojājošos dar-
ba apstākļos strādājošo valsts darbinieku sarakstā —
kartības policijas darbiniekus, cietumu darbiniekus,
psīchiatrisko slimnīcu un lipīgo slimību nodaļu darbi-
niekus, dzelzceļniekus _ — vagonu sakabinātājus un
valsts iestāžu un uzņēmumu šoferus 1298.

izmaksāt no ministru kabineta rīcībā esošā fonda zviedru
sērkociņu tresta STAB atlaistiem strādniekiem līgumā
paredzēto atlīdzību, kuru neiemaksātās drošības nau-
das deļ strādnieki nevar no STAB piedzīt 365, 408.

izmaksāt pabalstus zemniekiem, kuriem ir kritis pēdējais
zirgs vai govs, neatkarigi no tā, kad zirgs vai govs ir
kritis un neatkarigi no zemes platības; pusi budžetā
paredzetas_ summas pabalstiem par kritušo pēdējo
saimniecība zirgu vai govi, nekavējoties nodot Zemko-
pības ministrijas rīcībā 1294—1295.

izstrādāt un iesniegt Saeimai attiecīgus likumprojektus
par notāru un tiesu izpildītāju pārvēršanu par valsts
darbiniekiem ar noteiktu mēneša algu 1284—1285.

izstrādāt un iesniegt Saeimai grozījumu nodokļu noliku-
ma 7. pielikuma, lai starp dažādām skaidras peļņas
grupām un nodokļa normām būtu panākta izlīdzināša-
nas, t. i. izzustu līdzšinēja krasā pāreja 1287.

izstrādāt un iesniegt Saeimai grozījumus likumā par zvej-
niecības veicināšanas fondu, atceļot 5% iemaksas no
ievesto siļķu vērtības 1287.

izstrādāt un iesniegt Saeimai grozījumus nodokļu noliku-
ma, paredzot, ka ienākuma, tirdzniecības.-rūpniecības
un nekustamas mantas nodoklis maksājams 12 termi-
ņos līdzīgi krizes apkarošanas nodoklim, bet ne mazāk
kā _ 5 lati viena termiņā 1286.

izstrādāt un iesniegt Saeimai progresīvā ienākuma likuma <i
grozījumu, lai visiem algas darbiniekiem, no viņu ienā-kūmiem no darba algas pie ienākuma nodokļa aprēķi-
nāšanas atskaitītu līdzšinējo 40% vietā 60% 1287

izstrādāt un izdot noteikumus par valsts apdrošināšanas
nodaļu un valsts apdrošināšanas operācijām 1287. .

kārtīgi un likumā paredzētā laikā nomaksāt slimo kasēm
pienākošās valsts piemaksas 1297—1298.

neatlaidīgi izvest dzīvē likumu par laukstrādnieku dzī-
vokļiem un likumu par valsts krēditiem un pabalstiem
lauksaimniecības būvniecībai, ceļot strādnieku ģimeņu
mājiņas uz valsts vai pašvaldības zemes ar valsts lī-
dzekļiem un nodot tās līdz ar attiecīgu zem.es platību
laukstrādnieku lietošanā vai īpašumā pret piemērotu
ilgtermiņa izmaksu; pie ģimeņu mājiņu piešķiršanas
priekšrocības dodamas laukstradniekiem-brīvības cīnī-
tājiem 327—328.

nekavējoties pārvest satiksmes ministrijas rīcībā budžeta
kommisijās piešķirtos papildu krēditus:

1) ceļa remonta darbiem ..... Ls 30.000.—
2) cukurbiešu krātuves ierīkošanai . „ 30.000.—
3) 4 jaunu tanklokomotīvju būvei . . „ 200.000.—

Kopsummā Ls 260.000.—
660—661.

nekavējoši stāties pie valsts saimnieciskā plāna izstrādā-
šanas vairākiem gadiem uz priekšu, izvedot plānvei-
dīgu saimnieciskās dzīves kārtošanu un jau pie
1933./34. saimniecības gada izdevumu budžeta izpildī-
šanas turēties valsts faktisko ieņēmumu robežās 1295
—1296.

nobeigt dzelzceļa tiltabūvi pāri Ventai pie Ventspils, iz-
vedot darbus uz kredita, saskaņa ar likuma par krēdi-
tiem valsts dzelzceļu vajadzībām 1296.

nokārtot ar mākslas akadēmiju jautājumu par to zīmē-
jumu un gleznu nodošanu valsts skolu aistetiskai izdai-
ļošanai, kas ieskaitīti mākslas akadēmijas inventārā un
akadēmijai nav vajadzīgi 1288.

noteikt valsts algotiem agronomiem pastāvīgu darba vie-
tu lauku pagastos 1292.

noteikti gādāt, lai obligātoriskā dienesta kareivjus neno-
darbinātu virsnieku privātos darbos kā bezalgas strād-
niekus 1301.

paplašināt valsts uzturamo pamatskolu tīklu tanīs Latvi-
jas apvidos, kur pašvaldību budžetu sabalansēšana vis-
grūtākā 1286.

pašvaldību pamatskolu ugunsdrošu ēku celšanai būvko-
kus izsniegt no valsts mežiem par x/s takses cenas, gro-
zot attiecīgos likumus 1286.

pēc nomas līgumu notecēšanas vai anullēšanas sadalīt
bezzemniekiem, saskaņā ar agrārās reformas likumu,
valsts rīcība atstatos muižu centrus, kuri nav nepie-
ciešami valsts mācības, audzināšanas vai citām valsts
iestādēm 1289.

pielīdzināt dzelzceļu darbiniekiem atvaļinājuma braukša-
nas ziņa pa dzelzceļiem tos pasta-tēlegrafa resora dar-
biniekus, kuri pavada pasta vagonus 1297.

reģistrējot bezdarbniekus, nešķirot .tos fizisKā un intelli-
gentā darba darītajos, tāpat raudzīties, lai neviens ne-
atteiktos no viņa fiziskam spējām piemērota darba
1287.

rūpēties par sviesta pārstrādāšanas izdevumu samazinā-
šanu 1337.

rūpēties par to, lai, korroborējot bij. Liepājas cietokšņa
un kara ostas zemes uz valsts vārdu, zemes grāmatās
ievestu noteikumu, ka uz likuma par agrākām Liepājas
cietokšņa un kara ostas zemēm 4. panta 1. punktā mi-
nētam zemēm ielu, ceļu un to tiltu būve un uzturē-
šana, ka _arī ielu apgaismošana un kanalizācijas izbūve
un uzturēšana piekrīt valstij 316—317.

samazināt radiofona un telefona abonēšanas maksu 1302.
spert attiecīgus soļus zemnieku apgādāšanai ar būvma-

teriālu 1933./34. g. ziemas sezonā 1292.
spert vajadzīgos soļus, lai sadalītu vietējiem bezzemnie-

kiem Bebrenes muižas zemi, izņemot skolai vajadzīgo
zemi 1288.

stingrāk iekasēt izstāvošos, sēklas parādus, atvelkot šīs
parada summas ne tik vien no sviesta un bekona pie-maksām, bet arī no maizes labības .cukurbiešu un ci-
tiem maksājumiem, kurus parādnieki saņem no valsts

701—702.
tagadējo rudzu cenu pazemināt par Ls 3.60 uz kvintaluun kviešu cenu par Ls 6.— uz kvintalu 1288—1289.
Zemkopības ministrijas kārtējo izdevumu § 43. paredzētos

līdzekļus agronomiskai palīdzībai no Kurzemes lauk-
saimniecības centralbiedrības pārvest uz Kurzemeslauksaimniecības biedrību savienību, pie kam Kurze-mes lauksaimniecības biedrību savienībai jāpārņem par
valsts līdzekļiem' algotie darbinieki 1292—1294.

'alsts aizdevumi pilsētu un biezi apdzīvotu vietu
būvniecībai — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād.
Nr. 30) 767—768, 782.
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Valsts algotiem darbiniekiem vienas nedēļas papildu
atvaļinājums bez algas un ceļu aizņēmuma obligā-
ciju izsniegšana (lik. chron. rād. Nr. 17) (skat, „Vie-
nas nedēļas").

— noteikumu atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 15) (skat.
„Vienas nedēļas").

Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (lik.
chron. rād. Nr. 21) (skat. „Budžets").

Valsts civildienesta nolikuma pārgrozījumi (skat. ci-
vildienesta").

— pārgrozījums un papildinājums (lik. chron. rād. Nr.
95) (skat. „Cīvīldienesta").

Valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un valsts
izmaksājamo pensiju krizes laika atvilkumi — pār-
grozījumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 16) (skat.
„Krizes").

— pārgrozījumu noteikumos atcelšana (lik. chron.
rād. Nr. 14) (skat. „Krizes").

Valsts kontroliera R. Ivanova runa 722—725.
Valsts kontroliera vietas izpildītāja P. Vanaga runa

264—272.
Valsts krēditi un pabalsti lauksaimniecības būvniecī-

bai — papildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 53)
1375.

Valsts nenokārtoto saistību likvidēšana (lik. chron.
rād. Nr. 35) (skat. „Saistību").

Valsts zemes un Latvijas hipotēku bankas parādnieku
maksājumu atlikšana (lik. chron. rād. Nr. 25) 188,
688—690, 704.

Varakļānu pilsētas administratīvas robežas (lik.
chron. rād. Nr. 6) 317—319, 366.

Veicināšana, cūkkopības — pārgrozījums likuma (lik.
chron. rād. Nr. 13) (skat. ..Cūkkopības").

Veicināšana, sviesta ražošanas (lik. chron. rād. Nr.
38)_ (skat. „Sviesta").

— pārgrozījumi likuma (lik. chron. rad. Nr. 37) (skat.
„Sviesta").

— pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 9) (skat.
„Sviesta").

Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un ceļu
aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts algotiem
darbiniekiem (lik. chron. rād. Nr. 17) 78—88,
93—140, 342—350, 366—384, 388—395.

— noteikumu atcelšana (lik. chron. rad. Nr. 15)
342—350, 366—384, 388.

Zivju rūpniecības un tirdzniecības akciju sabiedrība
(lik. chron. rād. Nr. 96) 355—357.

Zvejniecības veicināšanas fonds — pārgrozījums li-
kumā (lik. chron. rād. Nr. 47) 1007, 1349—1350.

Zvērināto tiesas (lik. chron. rad. Nr. 97) 401.
Žūpības apkarošana — pārgrozījums likumā (lik.

chron. rād. Nr. 98) 62—64.
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Likumprojeku chro-
I. Pieņemtie

Tek. No kādas kommisijās
Nojsjč Likuma virsraksts Kas iesniedzis nācjs

1 Nodokļu nolikuma pārgrozījumi Ministru kabinets iinanču, tirdzniecības
(skat. III Saeimas un rūpniecības
IX ses. lik. chron.
rād. Nr. 86)

2 Pārgrozījums sodu likumos Ministru kabinets sodu likuma
(skat. IV Saeimas
V ses. lik. chron.
rād. Nr. 30)

3 Pārgrozījumi sodu likumā par akcīzes noteikumu Ministru kabinets iinanču, tirdzniecības
pārkāpumiem (Ref. V. Sanders, A. Lūkins) (skat. IV Saeimas un rūpniecības, so-

V ses. lik. chron. du likuma
rād. Nr. 83)

4 Balvu pilsētas administratīvās robežas (Ref. A. pašvaldības kommi- pašvaldības
Jukšinskis) sija

5 Liepājas pilsētas administratīvās robežas (Ref. E. pašvaldības kommi- pašvaldības
Rimbenieks) sija

6 Varakļānu pilsētas administratīvās robežas (Ref. deputāti (E. Radziņš pašvaldības
E. Radziņš) u. c.) (skat. IV Sa-

eimas V ses. lik.
chron. rād. Nr. 96)

7 Valdemārpils pilsētas administratīvās robežas pa- pašvaldības kommi- pašvaldības
plašinašanas likums (Ref. A. Stūre) sija

8 Sodu likums Ministru kabinets sodu likuma
(skat. III Saeimas
VII ses. lik. chron.
rād. Nr. 93)

9 Pārgrozījums likumā par sviesta ražošanas veici- Ministru kabinets lauksaimniecības bu-
našanu (Ref. J. Lejiņš-Leja, J. Birznieks) (skat. IV Saeimas džeta

IV ses. lik. chron.
rād. Nr. 96)

10 Liepājas-Alsungas dzelzceļa pagarināšana līdz Kul- Ministru kabinets budžeta
dīgai (Ref. V. Bastjānis) (skat. IV Saeimas

V ses. lik. chron.
rād. Nr. 69)

11 Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par lauk- deputāti (G. Mīlbergs lauksaimniecības
strādnieku dzīvokļiem (Ref. G. Mīlbergs) u. c.) (skat. IV Sa-

eimas IV ses. lik.
chron. rād. Nr. 74)

12 Pārgrozījumi un papildinājumi pagasttiesu liku- juridiskā kommisijā juridiskās
mos un dažos citos ar tiem saistītos likumos (skat. IV Saeimas
(Ref. P. Juraševskis) V ses. lik. chron.

rād. Nr. 14)

13 Pārgrozījums likumā par cūkkopības veicināšanu Ministru kabinets lauksaimniecības bu-
(Ref. J. Lejiņš-Leja, J. Birznieks) (skat. IV Saeimas džeta

IV ses. lik. chron.
rād. Nr. 58)

14 Pārgrozījumu noteikumos par krizes laika atvil- budžeta kommisijā budžeta
kūmiem no valsts darbinieku un strādnieku at-
algojuma un no valsts izmaksājamām pensijām
atcelšana (Ref. A. Pastors)
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neloģiskais rādītājs
likumi

Apspriešana Redakcijas Pārejas Izsludināts Iespiests „Lik.
kommisijās „Valdības Vēst- un min. kab.

I 1as. II 1as. III 1as. ziņojums formulas nesI« not krāj"

207 (Atdod atpakaļ valdībai) 1933. g.

(Skat. IV Saeimas V ses.) 304-305 304 — K° 120 Jfe 136

312 312-313 — 365 — X_ 120 Jfc 137

313-314 314—315 — 366 — N° 121 X» 142

315 315-316 — 366 316-317 Xs 121 Xs 140

317-318 318-319 — 366 — Xs 121 Jfe 143

319 319—320 — 366 — Jfe 121 Ms 141

320-321 (Atdod atpaka kommisijā i)

321-322 (Atdod atpakaļ kommisijām)

322 322 — 365 — Jfe 120 .N"_ 139

322-327 (N o r a i d a) 327-328 — —

328 328-338 489 489 — J« 136 Ks 152

338—339 339-341 — 365 — Xs120 N» 138

341—350 (N o r a i d a)
366 -384
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Tek. .... No kādas kommisijās
»-»- Likuma virsraksts Kas iesniedzis nācis

15 Noteikumu par vienas nedēļas papildu atvaļināju- budžeta kommisijā budžeta
mu bez algas un ceļu aizņēmuma obligāciju iz-
sniegšanu valsts algotiem darbiniekiem atcelša-
na (Ref. A. Pastors)

16 Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvil- Ministru kabinets budžeta, sociālās li-
kumiem no valsts darbinieku un strādnieku at- (izd. Satv. 81. p. kumdošanas
algojuma un no valsts izmaksājamām pensijām kārt.) 7S—88, 93'—
(Ref. A. Pastors, E. Rimbenieks) 140

17 Vienas nedēļas papildu atvaļinājums bez algas un Ministru kabinets budžeta, sociālās li-
ceju aizņēmuma obligāciju izsniegšana valsts (izd. Satv. 81. p kumdošanas
algotiem darbiniekiem (Ref. A. Pastors, E. Rim- kārt.) 78—88, 93—
benieks) 140

18 1933. g. linu ražas iepirkšanas cenas un piemaksas Ministru kabinets budžeta
linu kultūras veicināšanai (Ref. A. Pastors) 188—189

.19 Pārgrozījums nodokļu nolikuma 449. pantā (Ref. Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
Ii. Dzelzītis) (skat. IV Saeimas un rūpniecības

V ses. lik. chron.
rād. Nr. 73)

20 Jaunlatgales pilsētas nodibināšana (Ref. E. Ra- pašvaldības kommi- pašvaldības
dziņš) sija (skat. III Saei-

mas VIII ses. lik.
chron. rād. Nr. 17)

21 Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (Ref. Ministru kabinets budžeta
J.Birznieks) (skat. IV Saeimas

V ses. lik. chron.
rād. Nr. 53)

22 Latvijas konservatorijas satversmes pārgrozīju- izglītības kommisijā izglītības
mu atcelšana (Ref. H. Kaupiņš)

23 Sēklu tirdzniecības un tās kontroles likums (Ref. lauksaimniecības lauksaimniecības, fi-
J. Lejiņš-Leja, H. Dzelzītis) kommisijā (skat. II nanču, tirdzniecī-

Saeimas IV ses. bas un rūpniecības
lik. chron. rād. Nr.
41; III Saeimas IV
ses. lik. chron. rad.
Nr.Nr. 28, 50, 80;
IV Saeimas II ses.
lik. chron. rād. Nr.
33 un V Ses. lik.
chron. rād. Nr. 37)

24 Sodu likuma _ un disciplinārsodu likuma ievešana Ministru kabinets sodu likuma
(Ref. A. Lūkins) (izd. Satv. 81. p.

kārt.) 43—44

25 Valsts zemes un Latvijas hipotēku banku parād- Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
nieku maksājumu atlikšana (Ref. H. Dzelzītis) 188 un rūpniecības

26 Pārgrozījuma preses likumā atcelšana (Ref. B. publisko tiesību kom- publisko tiesību
Kalniņš) misija
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Apspriešana Redakcijas Pārejas Izsludināts Iespiests „Lik.
— kommisijās _ , „ValdībasVēst- un min. kab.

. . TI , tIĪ . . . formulas _„ , , _.«
I 1as. II 1as. III 1as, ziņojums nesi not krāj.

———.—————— ——————

342—350 (Noraida )
366-384

388 :

342—350 384-388 — 388 — Xs 120 Xs 145
366-384

342—350 388-395 — 395 — Xs 120 Xs 144
366-384

388

411 443-446 — 449 - Xs 131 Xs 151
417-443

411 416-417 — 446 X°127 Xs 146
415-416

411—414 414-415 - 449-450 - X» 131 N2 150

489—530 597-658 — 1212 1283-1303 N» 152 iNs 184
531-560 661-674
561—598 704-750

783-834
834- 870
875-918
919-958
957-1006

1007-1052
1067—1100
1099-1140
1151-1211

674 674-675 — 675 — Ms 133 Ka 153

675-676 676-681 - 703-704 Xs 139 Ks 157

682-685 685-688 - 704 - Ks 138 Ns 158

688-689 689-690 - 704 - Ns 136 XB 155

690-696 696-697 - 702 - Ne 133
^

X.154
*
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Tek. ... , , „ ? ? j . No kādas kommisijās
x- x„ . Likuma virsraksts Kas iesniedzis _ .JNgJMo nācis

27 Pārgrozījums likumā par sēklas fondu (Ref. J. Ministru kabinets budžeta, lauksaim-
Birznieks, K. Bachmanis) (skat. IV Saeimas niecības

II ses. lik. chron.
rād. Nr. 66)

28 Sēklas fonds (Ref. J. Birznieks, K. Bachmanis) deputāti (J. Šterns u. budžeta, lauksaim-
c.) (skat. III Saei- niecības
mas VII ses. lik.
chron. rād. Nr. 88)

29 Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par dažu pa- Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
rādu piespiedu pārjaunojumu (Ref. H. Dzelzītis, 245 un rūpniecības, jū-
K. Bachmanis) ridiskās

30 Pārgrozīums likumā par valsts aizdevumiem pilsē- finanču, tirdzniecības finanču, tirdzniecības
tu un biezi apdzīvotu vietu būvniecībai (Ref. un rūpniecības un rūpniecības
H. Dzelzītis) kommisijā

31 Pārgrozījumi un papildinājumi kriminālprocesa un Ministru kabinets sodu likuma
tiesu iekārtas likumos (Ref. J. Pabērzs) (skat. III Saeimas

VII ses. lik. chron.
rād. Nr. 63)

32 Papildinājums likumā par sodu likuma un disciplī- sodu likuma kommi- sodu likuma
nārsodu likuma ievešanu (Ref. A. Lukins) sija

33 Privātie apsardzības uzņēmumi (Ref. E. Laimiņš) Ministru kabinets publisko tiesību
(skat. IV Saeimas
V ses. lik. chron.
rād. Nr. 82)

34 Aizliegums vienam darbiniekam ieņemt vairākas deputāti (P. Zeibolts sociālās likumdoša-
nu valsts vai pašvaldības līdzekļiem algotas vie- u. c.) (skat. IV Sa- nas
tas (Ref. P. Zeibolts) eimas V ses. lik.

chron. rād. Nr. 38)

35 Valsts nenokārtoto saistību likvidēšana (Ref. V. Ministru kabinets budžeta
Bastjānis) 188

36 Apdrošināšanas lietas (Ref. A. Zaķis) Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
(skat. IV Saeimas un rūpniecības
V ses. lik. chron.
rād. Nr. 47)

37 Pārgrozījumi likumā par sviesta ražošanas veici- Ministru kabinets lauksaimniecības
nāšanu (Ref. J. Lejiņš-Leja) 245

38 Sviesta ražošanas veicināšana (Ref. J. Birznieks) budžeta kommisijā budžeta

39 Protokols Rīgā 1931. gada 25. janvārī starp Latviju Ministru kabinets ārlietu
un Lietuvu noslēgtās konvencijas par valsts ro- 307
bežas pārdalīto zemes vienību korroborāciju un
likvidāciju pagarināšanai (Ref. G. Zemgals)

40 Papildinājums likumā par aizdevumu procentu nor- Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
mu (Ref. H. Dzelzītis) 307 un rūpniecības

41 Uzkrājušos līdz 1933. g. 1. aprīlim valsts nodokļu, finanču, tirdzniecības finanču, tirdzniecības
nodevu un citu sīku paradu dzēšana (Ref. H. un rūpniecības un rūpniecibas
Dzelzītis) kommisijā

42 Pārgrozījumu un papildinājumu pagasttiesu liku- juridiskā kommisijā juridiskās
mos un dažos citos ar tiem saistītos likumos
spēkā stāšanās (Ref. P. Juraševskis)
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Apspriešana Redakcijas Pārejas Izsludināts Iespiests „Lik.
kommisijās f . „Valdības Vēst- un min. kab.

I 1as. II 1as. III 1as. ziņojums lormulas nesImt krāj
„

697—701 701 — 704 — Xs 136 Xs 156

697-701 (Noraida)

757—764 764—767 — 783 - Xs 138 Xs 161

767-768 768 — 782 — X. 138 Xs 162

768—770 770—774 — 783 — ? Xs 139 Xs 160

775-776 776 — 782 — X. 188 X» 159

1253—1254 (Noņem no dienas kārtības)

1254—1256 1279-1283 (Noraida)
1258-1279

1303-1304 1304 1305 - X_ 150 X_ 172

1305—1309 1309-1311 — — — X° 151 X» 180

1311-1335 1335—1337 - - 1337 Xs 150 Xs 177

1314—1335 (Noraida)

1337—1338 1338-1339 - - — Xs 150 Xs 187

1339 1339 - - _ Xs 149 X_ 171

1339-1340 1340 - - _ Xs 149 X» 170

1340 1340-1341 - - _ Xs 151 Xs 181
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]_%? Likuma virsraksts Kas iesniedzis No kādas kommisijās
nācis

43 Pārgrozījumi civilprocesa nolikumā, civillikumos juridiskā kommisijā juridiskās
un tiesu iekārtas likumos (Ref. P. Juraševskis) (skat. IV Saeimas

IV ses. lik. chron.
rād. Nr.Nr. 56 un
57)

44 Papildinājums muitas tarifos (Ref. K. Ulmanis) Ministru kabinets finanču . tirdzniecības
1007 un rūpniecības

45 Gostiņu pilsētas nodibināšanas (Ref. A. Jukšinskis) deputāti (M. Dubins pašvaldības
u. c.) (skat. IV Sa-
eimas IV ses. lik.
chron. rād. Nr. 36)

46 Pārgrozījumi un papildinājumi pilsētu pašvaldības pašvaldības kommi- pašvaldībaslikuma (Ref. E. Radziņš) sija

47 Pārgrozījums likumā par zvejniecības veicināšanas Ministru kabinets finanču, tirdzniecībasfondu (Ref. K. Ulmanis) 1007 un rūpniecības
48 Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par spirta Ministru kabinets finanču tirdzniecībasPiejaukšanu degvielām (Ref. V. Sanders, R. 660 un rūpniecības bu-Dukurs) džeta
49 Soda naudas apmērs no nokavētiem valsts un paš- finanču, tirdzniecības finanču, tirdzniecībasvaldības nodokļu, nodevu un citiem publiski tie- un rūpniecības un rūpniecībassiska rakstura maksājumiem (Ref. ff. Dzelzītis) kommisijā
50 Pārgrozījumi muitas tarifos (Ref. K. Ulmanis) Ministru kabinets finanču, tirdzniecības

(skat. lik. chron. un rūpniecības
rad. Nr.Nr. 72, 73,
74)

51 Pārgrozījumi nodokļu nolikumā (Ref. A. Zaķis, finanču, tirdzniecības finanču, tirdzniecībasLeMs> un rūpniecības un rūpniecības
kommisijā 919

52 Pārgrozījums likumā par dažu noziedzīgu nodari- Ministru kabinets sodu likumajumu pastiprinātu apkarošanu (Ref. A. Lūkins) 1053

53 Papildinājumi likumā par valsts kredītiem un pa- Ministru kabinets lauksaimniecībasDalstiem lauksaimniecības būvniecībai (skat. IV Saeimas
III ses. lik. chron.
rad. Nr. 84)



73 74

Apspriešana Redakcijas Pārejas Izsludināts Iespiests Lik.
kommisijās , . «Valdības Vest- un min. kab.

I 1as. II 1as. III 1as. ziņojums lormulas nesnot ^ļ*

1341 1342—1346 — — — Xs 151 Xs 182

1346-1347 1347 — — — Xs 150 Xs 175

1347 1347—1348 — — — Xs 153 X_ 185

1348—1349 1349 - — — Xs 153 X_ 186

1349 1349-1350 - — — X_ 150 X_ 179

1350-1351 1351—1353 — — 1353 J.s 150 Xs 174

1353-1355 1355-1356 — — - Xs 150 X. 173

1356 1356-1361 — — 1361 Xs 150 Xs 176

1361-1363 1363 - - - Xs 150 Xs 178

1364-1374 1374 — — - Xs 151 te 183

1375 (Atdod atpakaļ valdībai)
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II. Kommisijām nodotie likumprojekti.

'ļl 'č^ Likumprojekti Kas iesniedzis Ko m m i s i jām

54 Apriņķu pašvaldība - pārgrozījums likumā Ministru kabinets pašvaldības 62
(izd. Satv. 81.p.kārt.)

55 ^
SŽ&taS^SaH°lItiSkāS organizācijas - W#n> kabinets % publisko tiesību 182-pargrozijumi likuma (lzd- Satv> 81 p> kārt) lg6

56 Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu ārstēša- Ministru kabinets sociālās likumdoša-na - pārgrozījumi noteikumos (izd. Satv. 81.p.kārt.) nas, budžet?76-78
57 Cī

Stef"fk"™' kriminālprocesa likumu un Ministru kabinets juridiskai 188kartības un drošības nolikuma pārgrozījumi un
juim___ _di īoo

papildinājumi

58 Darba laiks - pārgrozījums likumā (A. Veckalns deputāti sociālās likumdoša-
nas 246—247

IteikumosSeS ~ pargrozIjumi un Papildinājumi Ministru kabinets juridiskai 69-70.nuteiKumos (izd Satv _ 8L p kārtj
60 Importa regulēšanas kommisijā Ministru kabinets iinanču, tirdzniecības

(izd. Satv. 81.p.kārt.) un rūpniecības 69
Izpārdošanas Ministru kabinets finanču, tirdzniecības

(izd. Satv. 81.p.kārt.) un rūpniecības 70
62 Izrādes un izrīkojumi - pārgrozījumi likumā Ministru kabinets publisko tiesību 59-

(izd. Satv. 81.p.kārt.) 62
63 Jūrnieki - pārgrozījumi un papildinājumi noteiku- Ministru kabinets finanču, tirdzniecības

(izd. Satv. 81. p.kārt.) un rūpniecības un
sociālās likumdo-
šanas 101—14

64 K°
ItaIi|as

rā
kar°aW*'La'"aS repl""'Mlnis,ru kabiM,s ār|W« 188

65
"SļgiŠJS^-^-^"-» f^k.>*»», finanču, tirdzniecības6 Ozd. Satv. 81. p.kārt.) un rūpniecības 186

66 Krēditlikumu papildinājums Ministru kabinets finanču, tirdzniecības(izd. Satv. 81.p.kārt.) un rūpniecības 9
67 KrMtaālprocesa likuma pārgrozījumi (j. Viuters deputāti juridiskai 357-358

68 Kurināmais materiāls kara resorā Ministru kabinets kara .ietu un budžeta(izd. Satv. 81.p.kārt.) 14
69 Latvijas izglītības iestādes - papildinājums li- Ministru kabinets izglītības 151-158(izd. Satv. 81.p.kārt.)
70 Latvijas konservatorijas satversmes pārgrozījumi Ministru kabinets izglītības 151-157(izd. Satv. 81.p.kārt.)71^ssšatssts-i--^ &&.&S&^j^s

158—182
72 "panta)- .apSSi"'""^ *"" ^

Mi
"iS,rU kabi"etS ta"»' 'M-iecibas

un rūpniecības 1007
73 "_5_j5?^'''"a likmes) -

"-
""nistru kabinets iinancu. «rdzniecibas

?- . ?- un rūpniecības
I I 1007

*
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. e°! '
M<%
£% Likumprojekti Kas iesniedzis Kommisijām

74 Muitas tarifos pārgrozījumi Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
un rūpniecības
1053

75 Negodīgas konkurences apkarošana Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
un rūpniecības 70

76 Nekustamas mantas atsavināšanaAinažu, Bauskas, Ministru kabinets juridiskai 188Daugavpils, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Kārsavas
Krustpils, Rēzeknes, Rīgas, Valkas un Viesītes
pilsētas

Nolīgums starp Latviju, Igauniju un Padomju so- Ministru kabinets ārlietu 187ciahstisko republiku savienību 1925. gada 29.
««ciu »'

oktobri Rīga parakstītas konvencijas par dzelz-
ceļu tiešu pasažieru un preču satiksmi atcelšanai

Nodokļu nolikuma 1. pielikuma pārgrozījums Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
(izd. Satv. 81. p.kārt.) un rūpniecības 14

79 Obligātoriskā aktīvā kara dienesta karavīru atva- Ministru kabinets kara lietu 9linasana no dienesta 1933./34. saimniecības gadā (izd. Satv. 81. p. kārt.)

80 Pagasttiesu likumu un dažu citu ar tiem saistītu li- deputāti finanču tidrzniecībaskurnu pārgrozījumu un papildinājumu papildina- un rūpniecībasjums (A. Vaivods) 335—337

Pagastu pašvaldība — pārgrozījumi likumā (P. deputāti pašvaldības 247—249
LJlļJw LI* **s /

O/ļ

Peļņas uzņēmumu administrācija — pārgrozījums Ministru kabinets finanču, tirdzniecībasikuma (izd. Satv. 81. p.kārt.) un rūpniecības, ju-
ridiskai 9

Pensiju likuma 1 daļā pārgrozījumi un papildinājumi Ministru kabinets sociālās likumdoša-
(izd. Satv. 81. p.kārt.) nas, budžeta 141—

150
84 Pensiju likuma II dalās pārgrozījumi Ministru kabinets sociālās likumdoša-

(izd. Satv. 81. p. kārt.) nas, budžeta 141—
151

Pensiju likuma III dalās pārgrozījums Ministru kabinets sociālās likumdoša-
(izd. Satv. 81. p. kārt.) nas, budžeta 141—

151

86 Pilsētu pašvaldība — likuma pārgrozījums (P. deputāti pašvaldības 401—402
Ulpe u. c.)

87 Policijas iekārta Ministru kabinets publisko tiesību, oaš-
(izd. Satv. 81.p.kārt.) valdības 70^-75

88 Preču un laikrakstu papīra importa regulēšana — Ministru kabinets finanču, tirdzniecības
pārgrozījumi noteikumu pārgrozījumos (izd. Satv. 81. p. kārt.) un rūpniecības 69

89 Preses likuma pārgrozījums Ministru kabinets publisko tiesību 64—
(izd. Satv. 81. p.kārt.) 67

90 Slimo kases — pārgrozījums noteikumos Ministru kabinets sociālās likumdoša-
(izd. Satv. 81. p. kārt.) nas, budžeta 158—

182

91 Sodu likums Ministru kabinets sodu likuma 14—13
(izd. Satv. 81. p.kārt.)1
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_%, Likumprojekti Kam iesniegts Kommisijām

92 Tautas labklājības ministrijas iekārtas pārgrozīju- deputāti sociālās likumdoša-
nu (R. Dukurs u. c.) nas, publisko tiesī-

bu 1059—1061

93 Tirdzniecības nolikuma 542. panta pārgrozījums Ministru kabinets juridiskai 75—76
(izd.Satv. 81. p.kārt.)

94 Valsts budžeta, 1933./34. saimniecības gada, pa- Ministru kabinets budžeta 245—246
pildinājumi

95 Valsts civildienesta nolikuma pārgrozījums un pi- Ministru kabinets sociālās likumdoša-
pildinājums (izd. Satv. 81.p.kārt.) nas, publisko tiesī-

bu 62

96 Zivju rūpniecības un tirdzniecības akciju sabiedrība deputāti finanču, tirdzniecības
(K. Kiršteins u. c.) un rūpniecības 355

—357

97 Žūpības apkarošanas likuma pārgrozījums Ministru kabinets sociālās likumdoša-
(izd. Satv. 81.p. kārt.) nas, juridiskai 62—

64

98 Zvērināto tiesas Ministru kabinets juridiskai 401
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Pieprasijumu chro

Tek t»
N2N2 "īeprasījumi Kam iesniegts Apspriešana

1 Biedrības „Darba Jaunatnes" centrālās valdes uz- Tieslietu ministrim 189—191
saukuma konfiscēšana (A. Rudevics u. c.)

2 Farmācijas pārvaldes priekšnieka Pusbarnieka ri- Ministru prezidentam 1142—1146čība (V. Bastjānis u. c.)

Jautājumu chro

Tek. J\W* Jautājumi Kam iesniegts

1 Strādnieku un zemnieku frakcijas deputātu dzī- Ministru prezidentam
vokļa izkratīšana (F. Bergs u. c.)

2 200.000 dollaru drošības naudas neieturēšana no Ministru prezidentam
zviedru sērkociņu tresta (V. Bastjānis u. c.)

3 Nodoms izdot Latvijā ieradušos Vācijas politisko Iekšlietu ministrimemigrantu vārdus (F. Bergs u. c.)

4 Nekārtības bezdarbnieku bērnu ēdināšanā Majoru Iekšlietu ministrimpunkta (R. Lapiņš u. c.)

5 Spirta pārdošana «eksportam" (V. Bastjānis u. c.) Ministru prezidentam

6 Fašistu-ārzemnieku izraidīšana no Latvijas un fa- Ministru prezidentamsistu organizāciju slēgšana Latvijā (B. Kalniņš
u. c.)

7 Apriņķu valžu ekskursija Latgalē (P. Leikarts u. c.) Iekšlietu ministrim

8 Latvijas valdības solījumi Vācijas valdībai Vācijas Ministru prezidentam
preču boikota kustības apkarošanas lietā (F.
Menderis u. c.)

9 Latvijas jūrnieku streiks (F. Bergs u. c.) Ministru prezidentam

10 A. Keniņa rīkojuma atcelšana mazākuma tautību Ministru prezidentamskolu pārraudzības lietā (J. Breikšs u. c.)

11 Policijasrīcība Bunda tautas sapulcē 1933. gada Ministru prezidentam1. jūlija (P. Ulpe u. c.)

12 Iekšlietu ministra rīcība 1933 gada 5. jūlija jūi- Ministru prezidentamnieku masu sapulces lietā (A. Veckalns u. c.)
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noloģiskais radītājs.
Kommisi-
jās ziņo Valdības priekšstāvju atbilde Debates Pārejas formulas

jums

— Tieslietu ministris A. Ozols 290 290—304 304

— Tautas labklājības ministris V. Rubulis 1228—1234 1234—1242 1242

noloģiskais rādītājs.

Apspriešana Valdības pārstāvjuatbildes

Debates
191—198 Iekšlietu ministris G. Mīlbergs 198—199 —

199 -202 Finanču ministris J. Annuss 259—261 261—262
264—289

203—207 Iekšlietu ministris G. Mīlbergs 207 —

358—362 Iekšlietu ministris G. Mīlbergs 408—410

362—365 Finanču ministris J. Annuss 410—411 —

402—407 Iekšlietu ministris G. Mīlbergs 450—453 453—488

872—873 Iekšlietu ministris G. Mīlbergs 873 —

873-875 Ministru prezidents A. Blodnieks 1061—1062 1062-1067

1053-1059 Iekšlietu ministris G. Mīlbergs 1150—1151 —

1146-1148 Izglītības ministra v. i. V. Gulbis 1242—1243 . —

1148-1150 Iekšlietu ministris G. Mīlbergs 1243—1244 1244-1253

1226-1227 Iekšlietu ministris G. Mīlbergs 1227—1228 —





VI sesijas 1. — svinīga — sēde 1933. gada 1. maija.
(Atklāta pīkst. 12.05.)

5 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas i. —svinīgā —sēde 1933. gada i. Maija. 6

Saturs.

1. Saeimas priekšsēdētāja svinīgā runa 5
2. Sēdes slēgšana 8

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas VI sesijas
1. svinīgā sēde atklāta! —

Augsti godātais Prezidenta kungs, augsti go-
dātā sapulce! Par jaunu ir pienācis 1. maijs —
tautu un visas dabas lielā gaviļu diena, kurai Lat-
vijā vēl sevišķa nozīme, jo šai dienā priekš 13 ga-
diem sanāca mūsu pirmā likumdošanas iestāde
— Satversmes sapulce.

Šodien mēs kopā ar bijušiem Satversmes
sapulces locekļiem par jaunu esam sapulcējušies,
lai atzīmētu vēsturisko brīdi, kad Tautas padome
un pagaidu valdība nodeva savas pilnvarās pa-
šas Latvijas tautas izredzētajam saimniekam —
Satversmes sapulcei.

Man šķiet, neviens 1. maijs pēc tam nav bi-
jis tik saulains un cerībām bagāts kā tas,"ko lat-
viešu tauta svinēja priekš 13 gadiem.

Sevišķi saspīlētā saimnieciskā un politiskā
situācijā atrodas Eiropas tautas šī gada 1. maija
dienā. Ne gaviles, bet vairāk miljonu nopūtas
dzirdamas — smagākas nopūtas un bažas par
nākotni kā jebkad pēc lielā pasaules kara.

Tautu likteņi un Eiropas kā tautu civilizāci-
jas un kultūras šūpuļa liktenis šķiet atkal reiz no-
pietni apdraudēts. Sevišķi pēdējo mēnešu noti-
kumi ir padarījuši tautsaimniekus un polītiķus
nervozus. Visu skati un uzmanība ir vērsti nākot-
nē. Visu prātus nodarbina jautājums: kas būs?
Kam tādos apstākļos vaļa un patika kavēties pa-
gātnē, šķirstīt aiztecējušu gadu vēstures lapas,
minēt atzinības vārdus no politiskās skatuves aiz-
gājušiem, kaut arī lielu darbu darītājiem! Pie
tiem es gribētu pieskaitīt mūsu mazās valsts ap-
stākļos bij. Satversmes sapulces locekļus un viņu
veikto darbu.

Bez pārspīlējuma šodien varam liecināt, ka
šis Latvijas likumdošanas darba posms ir bijis
viens no svarīgākajiem un arī ražīgākajiem. Re-
ti kad vēlāk šai namā ir risinājušās tik dzīvas de-
bates par lieliem, principiāliem jautājumiem kā tai
laikā, kad tika izstrādāta mūsu valsts konstitūcija
un agrārās reformas likums. Abi šie likumi ir kļu-
vuši par mūsu demokrātiskās republikas galvena-
jiem balstiem, kurus sargāt un arvien vairāk no-
stiprināt nozīmē sargāt pašu valsti un nostiprināt
viņas labklājību un neatkarību.

To atgādināt nav lieki, sevišķi tagad, kad ir
sākuši pūst jauni, demokrātiju un parlamentāri-
smu nāvējoši vēji, šoreiz — no rietumiem.

Sasprindzinātā politiskā atmosfairā, politi-
sku kaislību brīžos visādiem avantūristiem arvien
ir bijis vieglāk iespaidot un samulsināt tautas prā-
tus un aizvadīt politiski mazāk apzinīgās tautas
masas pa maldu ceļiem. Mēs šai ziņā neesam izņē-
mums. Atbildīgo valsts vīru un politiķu pienākums
ir it sevišķi šādosbrīžos paturēt aukstas galvas un
būt jo aktīviem mūsu asinīm slacītās brīvības un
demokrātiskās iekārtas sargātājiem. Vizmaz šai
frontē mums visiem vajadzētu būt vienotiem. —

Ja apzīmējam par ļoti sasprindzinātu un
draudošu pašreizējo politisko situāciju, tad paš-
reizējie pasaules saimnieciskie apstākļi nav ma-
zāk sarežģīti. Diemžēl, jāsaka, ka ir piepildīju-
šies vislielāko pesimistu pareģojumi, un vispārē-
jā saimnieciskā krize pagājušajā gadā ir gājusi
nevien plašumā, bet arī dziļumā; tas noteikti jā-
liecina vismaz par pagājušā gada pirmo pusi.
Saimnieciskā krizē ir ierautas jaunas valstis ar
samērā primitīvu ražošanas iekārtu. Krize nav
saudzējusi nevienu saimnieciskās dzīves nozari,
un ja mēs pagājušā gada maijā šīs saimnieciskās
dzīves dažās nozarēs konstatējām sastingumu un
pamirumu, tad tagad, vismaz attiecībā uz dažām,
jau būs vietā vārds — sabrukums.

Arī pagājušajā gadā nav izdevies nokārtot
samēru starp ražošanu un preču patēriņu. Lie-
lie rūpniecības un pārtikas preču krājumi gan ir
drusku pasikuši, bet krātuvēs vēl guļ milzu bagā-
tības, un tai pašā laikā 40.000.000 cilvēku cieš
trūkumu. Muitas vaļņi starp atsevišķām valstīm
ir kļuvuši ne zemāki, bet vēl augstāki. Eksports
un imports visur ir sašaurinājies līdz pēdējai ie-
spējai. Saprašanās un kopdarbība valstu starpā
nav panākta. Par dienas devīzi ir kļuvis istei-
ciens: ražosim savām vajadzībām visu paši —,
lai gan daudz preču ar labākiem panākumiem un
lētāk varētu ražot citas — kaimiņu zemes.

Viena valsts ir centusies pārtrumpot otru ar
krizes apkarošanas programmām. Šīs program-
mas ir iztirzātas daudz konferencēs, bet rezultā-
ti ir bijuši gandrīz līdzīgi nullei; praksē ir turpi-
nājusies krizes apkarošana ar darbu sašaurinā-
šanu, algu samazināšanu un bezdarbnieku skaita
palielināšanu. Par ļoti radikāliem soļiem jau ir
uzskatīta valsts iejaukšanās saimnieciskās dzīves
kārtošanā un prasība pēc plānveidotas saimnie-
cības.

Saimnieciskā krize ir soļojusi kā uzvarētāja
pa visu pasauli. Kā nepielūdzams mūsu sabiedri-
skās iekārtas soģis tā ir dragājusi visvarenos tre-
stus un koncernus, kurus vēl nesen uzskatīja par
visas saimnieciskās dzīves regulētājiem. Tā ir
dziļi skrambājusi privātās iniciatīvas svētumu,
gāzusi valdības un bijusi par cēloni daudz svarī-
giem pēdējo gadu polītiskiem notikumiem. Viņa
ir satricinājusi tiklab polītisko un saimniecisko,
kā arī morālisko un financiālo stabilitāti.

Arī mūsu mazā zemīte kopš vairāk kā di-
viem gadiem ir ierauta šai starptautiskās krizes
mutulī. Arī pie mums iedzīvotāju visdažādākie
slāņi draud saļimt zem viņas ilgstošā sloga un ir
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it kā gatavi uzgavilēt ikvienam, kas apsola ro-
kas apgriezienā atsvabināt viņus no šī starptau-
tiskā lietuvēna un atgriezt „vecos zelta laikus".

^Agrāk pielaistās saimnieciskās politikas kļū-
das — plašie krēditi, lielie valsts pabalsti un aug-
stās piemaksas, no kurām mes tikai lēnam at-
svabināmies, padara mums cīņu ar krizi jo sevi-
šķi grūtu. Cik dažu labu reizi neesam dzirdējuši
pārmetošo piezīmi: ,.Lūk, tagad mums noderē-
tu 1922.—1930.g. budžeta atlikumi, kuri sasnie-
dza 110 miljonu latu, un no kuriem izauga valsts
rezerves fonds, bet tie tika izšķērdīgi izsaimnie-
koti!"

Pēdējos gados mēs noslēdzam budžetus ne
ar atlikumu, bet ar vienmēr pieaugošu iztrūkumu,
un no uzkrātā rezerves fonda nav daudz vairs
pāri palicis. Arī pagājušā gada budžeta paredzē-
tie ieņēmumi nav attaisnojušies par 18,5 miljo-
niem latu. Sakarā ar Saeima pieņemtiem lauk-
saimniecības veicināšanas likumiem vajadzēja pa-
lielināt izdevumus lauksaimniecības pabalstiem un
bezdarba apkarošanai. Sviesta piemaksas vien ir
prasījušas pagājušajā gadā 13,6 miljona latu, pie
kam mūsu sviesta eksports ir samazinājies kā
daudzuma, bet sevišķi vērtības ziņa. JKopsummā
par eksportēto sviestu un bekonu mes esam ie-
ņēmuši pagājušajā gadā par 28,8 miljoniem latu
valūtas mazāk nekā 1930. gada. Bez tam šī va-
lūta, kuru mēs ieguvām ar augstajām valsts pie-
maksām, mums iznāca ārkārtīgi dārga. To ir
atzinusi arī jaunā valdība.

Vispārīgi mūsu ārējās tirdzniecības apgrozī-
ba pagājušajā gadā ir samazinājusies, salīdzinot
ar 1931. gadu, par 160,5 miljoniem latu, pie kam

imports — par 92,4 miljoniem un eksports —
par 67,2 miljoniem latu, vai 41%\ Ievērojot to,
ka Latvijas maksājumu bilance gandrīz vienīgais
ienākumu avots ir bijusi eksporttirdzniecība, paš-
reizējos apstākļos ārzemju maksāšanas līdzekļu
sagādāšana nepieciešamiem ārzemju maksāju-
miem ir kļuvusi par vienu no visgrūtākajiem jau-
tājumiem.

Daudz kas atkarāsies no tā, kā šo jautājumu
izdosies nokārtot, tāpat arī no ta, ka realizēsies
nākošā gada budžets, kurš vecās valdības projek-
tā bija sabalansēts uz 124.000.000 latu, bet _ ku-
rā dažus nodokļu ieņēmumu posteņus (muitas,
spirta monopola, akcīzes) jaunā valdība ir uzska-
tījusi par irreāliem un tāpēc ir mēģinājusi ar nu-
pat satversmes 81. panta kartība _ izdotiem no-
teikumiem par slimo kasēm, pensijām, vienas ne-
dēļas atvaļinājumu bez algas u. c. izdarīt zinā-
mus ietaupījumus budžeta izdevumu daļa. Man
šķiet, ka ar tiem maz kas_ būs panākts. Daudz-
vairāk atkarāsies no tā, kā izpildīsies budžeta ie-
ņēmumu daļas posteņi, un tas atkal savukārt no
tā, kā norisināsies nākotnē saimnieciska krize,
par cik tā ietekmēs mūsu zemi, un kuras mušu
saimnieciskās dzīves nozares visvairāk cietīs.

Cerēsim, ka būs taisnība tiem tautsaimnie-
kiem, kas ir izteikuši pārliecību, ka saimnieciskā
krize ir sasniegusi savu augstāko pakāpi. Mēs
esam pārcietuši lielākas grūtības un krizes laika
gūtās atziņas pratīsim izlietot vispārības laba.
Šai cerībā apvienosimies mūsu tautas lūgšana.
(Klātesošie pieceļas un nodzied valsts himnu.)

Svinīgā sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 12.20.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta. —

Dienas kārtība: prezidija ziņojumi; pārgrozī-
jumi sodu likumā par akcīzes noteikumu pārkāpu-
miem; likums par Balvu pilsētas administratīvam
robežām; likums par Liepājas pilsētas administra-
tīvām robežām; pārgrozījumi un papildinājumi li-
kumā par laukstrādnieku dzīvokļiem; pārgrozīju-
mi un papildinājumi pagasttiesu likumos un dažos
citos ar tiem saistītos likumos; sodu likums; pār-
grozījums likumā par sviesta ražošanas veicināša-
nu ; pārgrozījums likumā par sviesta ražošanas vei-
cināšanu; pārgrozījums likumā par cūkkopības vei-
cināšanu. — Iebildumu pret dienas kārtību nav?
Dienas kārtība pieņemta. —

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi. —

V un VI sesijas starplaika prezidijs ir piešķīris
deputātam V. Lapinskam atvaļinājumu ceļojumam
uz ārzemēm, no š. g. 19. aprīļa līdz 19. maijam. —
Deputāts Bruno Kalniņš lūdz piešķirt viņam atvaļi-
nājumu no š. g. 4.—20. maijam. Prezidijs atbalsta šo
lūgumu. Vai ir kādi iebildumi? Iebildumu nav. De-
putātam Bruno Kalniņam atvaļinājums piešķirts. —

V un VI sesijas starplaikā Ministru kabinets
satversmes 81. panta kārtībā ir izdevis un iesniedzis
Saeimai 38 noteikumus. Satversmes 81. panta kar-
tībā izdots pārgrozījums likumā par peļņas uzņēmu-
mu administrāciju. Prezidijs liek priekša_ nodot šo
pārgrozījumu finanču, tirdzniecības un rūpniecības
un juridiskai kommisijām. Iebildumu nav? Tas no-
dots šīm divi kommisijām. — Tāpat satversmes
81. panta kārtībā Ministru kabinets izdevis noteiku-
mus par obligātoriskā aktīva kara dienesta karavī-
ru atvaļināšanu no dienesta 1933./34. saimniecības
gadā. Prezidijs liek priekšā nodot šos noteikumus
kara lietu kommisijai. Iebildumu nav? Tie nodoti
kara lietu kommisijai. — Tāda paša kartībā Mi-
nistru kabinets izdevis papildinājumu kreditlikumos.
Prezidijs liek priekšā nodot šo papildinājumu fi-
nanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Ie-
bildumu nav? Tas nodots minētai kommisijai. —

Tādā pašā kārtībā Ministru kabinets izdevis pār-
grozījumus un papildinājumus noteikumos par jūr-
niekiem. Prezidijs liek priekšā nodot tos finanču,
tirdzniecības un rūpniecības un sociālas likumdoša-
nas kommisijām. Vārds deputātam Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Saeima 1930. gada 18. jūnijā izdeva pārgro-
zījumus noteikumos par jūrniekiem, kas paredzēja
jūrniekiem kuģa avārijas gadījuma algas izmaksu
par 2 mēnešiemuz priekšu. Šolēmumu Saeima pie-
ņēma, ievērojot diezgan biežos ku_ģu avārijas gadī-
jumus. Kuģu avārijas gadījumos jūrnieki ilgāku lai-
ku paliek bez darba. Lai šai laika jūrniekiem dotu
iespēju eksistēt līdz darba atrašanai, Saeima atzina
par nepieciešamu pieņemt šo likumu. Toreiz la-
bais spārns necēla sevišķus iebildumus, jo tādi no-
teikumi pastāv visās valstīs — arī Baltijas val-
stīs, kurām ir tirdzniecības flote. Tagad valdība šo
pantu radikāli grozījusi, atņemot jūrniekiem tiesī-
bas kuģu avārijas gadījumā saņemt algu par 2 mē-
nešiem uz priekšu. Izmaksa par 2 mēnešiem uz
priekšu paredzēta tikai tam gadījumam, ja jūrnieks
2 mēnešu laikā nav atradis darbu ne uz viena cita
kuģa; turpretim, ja viņš darbu ir atradis, kaut arī
ar daudz mazāku atalgojumu, tad viņam nekāda at-
līdzība nav izsniedzama.

Bez tam ir vēl otrs svarīgs pārgrozījums. Šī
paša 1930. gada Saeimas pieņemtā likuma 39. pan-
ta beigu dajā paredzēts noteikums, ka kuģa avāri-
jas gadījumā jūrniekam ir tiesība saņemt no kuģa
īpašnieka atlīdzību arī par zaudētām vai sabojātam
jūrnieka drēbēm un citām jūrniekam piederošam
mantām. Šo atlīdzību izmaksāja apdrošināšanas
sabiedrība pēc sevišķiem noteikumiem katrai kuģa
komandai un aroda grupai; kapteiņiem atlīdzība
bija lielāka, kuģa virsniekiem mazāka, bet matro-
žiem un zemākam personālam tā nepārsniedza ap-
mēram 200 latu.

Toreiz Saeima vadījās no ta pareiza ieskata, ka
kuģa īpašnieks pēc kuģa bojā iešanas no attiecīgam
apdrošināšanas organizācijām saņem pilnu kuģa ap-
drošināšanas prēmiju; kuģa īpašnieks absolūti ne-
kādus zaudējumus necieš, jo_ vi<ņa kuģis ir apdroši-
nāts. Šī apdrošināšanas prēmija sedz nogrimuša
kuģa vērtību. Turpretim jūrniekam pēc kuģa boja
iešanas, ja viņam ir zudušas mantas, nav absolūti
nekādas iespējas šo savu zaudējumu kompens_et, tā-
pēc kuģa īpašniekam viena daļa attiecīgās prēmijas,
ko viņš saņēma no apdrošināšanas sabiedrības, bi-
ja jāizmaksā jūrniekam. Šī atlīdzība atsevišķam-
personām svārstījās no 200 līdz 500 latiem, un uz
kuģa prēmijas kopsummu, kas arvien atbilst_ kuģa
vērtībai un nereti ir pat augstāka, ta nevarēja at-
stāt absolūti nekādu iespaidu. Arī šis noteikums
par jūrnieku tiesību saņemt atlīdzību par zaudētam
mantām, attiecīgos likumos pastāv visās Skandinā-
vijas un Baltijas valstīs.

Mūsu valdība jūrniekiem šo tiesību tagad ir
anullējusi, anullējusi satversmes 81. panta kārtībā,
bez kādiem redzamiem iemesliem. Mums ir bi-
juši tādi gadījumi, ka kuģa īpašnieks ļaunprātīgos
nolūkos pat veicina kuģa avāriju, lai tikai saņem-
tu apdrošināšanas prēmiju. Neviens taču no depu-
tātu kungiem nevar apgalvot, ka turpmāk tādu_ ga-
dījumu vairs nebūs. Tagad jūrnieks būs nostādīts
ārkārtīgi kritiskā stāvoklī, jo viņšpēc kuģa nogrim-
šanas atlīdzību par saviem zaudējumiem vairs ne-
saņems, kaut gan kuģa īpašnieks apdrošināšanas
prēmiju saņems. Ir taisni nesaprotams, aiz kādiem
iemesliem valdība jūrnieku likumā ir ievedusi tik
krasu pasliktinājumu. Es varu jums apgalvot, ka
jūs nevarat minēt nevienu tādu jūrniecības valsti
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Eiropā un arī ārpus tās, kur jūrniekiem šīs tiesības
nebūtu paredzētas.

Gribu aizrādīt uz vēl vienu apstākli.
Latvijas valdība ir parakstījusi vienu starptau-

tisku konvenciju, kas saistījusi valdības rokas uz
10 gadiem. Šinī konvencija valdība ir apsolījusi sa-
du atlīdzību maksāt. Tagad piepeši jau priekšlai-
kus valdība šo konvenciju ir uzteikuši, jo ar sadu
tiesību atņemšanu jūrniekiem turpmāk jūrnieki pec
kuģa avārijas par savam zaudētam mantām atlīdzī-
bu vairs nesaņems. Tā tad valdība līdz ar to ir uz-
teikuši arī starptautisko konvenciju, ko viņa ir iz-
strādājusi un pieņēmusi.

Bez tam šinīs noteikumos ir arī vēl citi _ smagi
panti. Piemēram, pārgrozījumos un papildinājumos
noteikumos par jūrniekiem paredzēts, ka tāda ga-
dījumā, ja jūrnieks kuģa avārijas deļ ir palicis ār-
zemēs bez līdzekļiem, un viņam nav nekādas iespē-
jas pārbraukt Latvijā, vai nu uz Liepāju, Rīgu, vai
Ventspili, skatoties pēc ta, kura vieta, viņš ir līgumu
slēdzis, tad jūrniekam tiesība ārzemes griezties pie
Latvijas pārstāvja, konsula vai sūtņa un saņemt_ ne-
pieciešamo ceļa naudu līdz Rīgai. _ Dažreiz sūtnis
iedeva tieši dzelzceļa biļeti, lai varētu aizbraukt uz
mājām. Pēc tam valdība ceļa naudu varēja piedz_it
no jūrnieka darba devēja, kuģa_ īpašnieka — rē-
dera; ja šis rēderis būtu maksāt nespējīgs, tad ce-
ļa izdevumi ņemami valdībai uz sava rēķina.

Es esmu ievācis ziņas, cik lieli ir šie izdevumi
gadā. Tautas labklājības ministrijas budžeta bija
uzņemti katru gadu apmēram 5000 latu, no kuriem,
var teikt, dažus gadus pat 1000_ latu nav iztērēts
šādu nelaimīgo jūrnieku vajadzībām. Kāda saimnie-
ciska lietderība valdībai ir prasījusi atņemt arī šo
tiesību? Vai patīkamāk bus, ja turpmāk avārijas
gadījumos Latvijas jūrnieks, kas palicis ārzemes bez
līdzekļiem, būs spiests ārzemju pilsētas uz ielām
ubagot, Lai saubagotu ceļa naudu pārbraukšanai Lat-
vijā? Vai valdība doma, ka dažu simtu latu ietau-
pījums varēs atvietot to blamāžu, kāda celsies val-
stij, radot Latvijas jūrniekiem tik neiespējamus
apstākļus?

Bez tam valdība ir nodarījusi vēl daudz citu
pārestību jūrniekiem. Piemēram,, paredzēts notei-
kums, ka turpmāk jūrnieku slimo kasei bus jāuzņe-
mas uz sava rēķina daudz tādu izdevumu, kas pec
līdzšinējiem jūrnieku likumiem pienācās darba de-
vējiem-rēderiem, kuģa īpašniekiem. Arīteir radi-
kāli grozījumi daudz gadījumos._ Pargadajot jūr-
niekus slimības gadījumos Latvija, ceļa izdevumi
būs jāsedz jūrnieku slimo kasei, bet nevis darba de-
vējam, kā tas bija līdz šim. Tie gan ir sīkākas da-
bas jautājumi. Turpretirn pirmie trīs noteikumi —
1) nemaksāt jūrniekiem pēc kuģa nogrimšanas, algu
par 2 mēnešiem uz priekšu, 2) atņemt _viņiem tiesī-
bas saņemt atlīdzību par avārija zaudētam mantām
un 3) atņemt jūrniekam iespejji uz darba devēja vai
valsts rēķina atgriezties sava dzimtene — tie tie-
šām ir tik bargi un tik drakoniski noteikumi, ka var
tikai pabrīnēties, kā valdība tik vieglprātīgi varē-
ja izšķirt šos svarīgos jautājumus jūrniekiem tik ne-
labvēlīgā garā.

Sociāldemokrātu frakcijas uzdevumā es lieku
priekšā šos valdības izdotos papildinājumus un pār-
grozījumus noteikumos par jūrniekiem noraidīt, jo
tie uz valsts financiāliem apstākļiem, absolūti nekā-
du iespaidu atstāt nevar. Vienkārši var but tikai
viens izskaidrojums — tā ir_ neaprobežota kuģu
īpašnieku mantrausība. Tas arī būtu vienīgais mo-
tīvs; bet taisni tas nav pieņemams, tāpēc šie pār-
grozījumi noraidāmi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds strādnieku
ņn zemnieku frakcijas deputātam Gulbim.

O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Jūrnieku stāvoklis vispārīgi ir ļoti bēdīgs, sevišķi
taisni tagad, kad vairs nevajaga nekur pārvadāt
fraktis. Lai cik Latvijai ir to kuģu, visi viņi pa lie-
lākai, daļai rūs ostās, kādēļ arī jūrniekos ir radies
bezdarbs. Tomēr valdība jurniekui-bezdarbnieku
stāvokļa uzlabošanai līdz šim, nav neko darījusi Ja
tagad satversmes 81. panta kartība ir izdoti kādi
papildinājumi noteikumos par jūrniekiem, tad tie
stāvokli nevis uzlabo, bet ganvel pasliktina. ia-
gad jūrnieki, kuri staigā pa ostām,, meklēdami darbu
un reģistrēdamies darba biržas, nevar dabūt nekā-
du nodarbošanos; pie tam viņus reģistrējot ieskai-
ta tādā kategorijā, ka tie nekad pie darba netiks.
Tas jūrnieku stāvokli padara vel sliktāku.

Tāpat jūrniekiem uzbrūk kuģa rēderi. _ Ja. kopš
1930. gada jūrnieku algas _ ir pazeminātas, par
40%—60%, tad varam iedomāties, cik lielas tas ta-
gad ir palikušas, ievērojot vēl to, ka Latvijas jūrnie-
kiem algas vienmēr ir bijušas par kādiem 40%—50/6
zemākas nekā citu zemju jūrniekiem. Tagad kuģa
komandai maksā sākot no_ 20 latiem, augstākais 70
latu mēnesī, pie kam jāstrādā stipri daudz, jāpadara
palielināts darba daudzums. Agrāk jūrniekiem ap-
kurinātajiem deva tā saucamos trimerus ogļu piegā-
dāšanai; tagad tos vairs nedod. Tagad apkurinā-
tajiem jāizpilda arī trimieru — ogļu piegādātāju
darbs, Darbs ir divkāršots, bet algas samazinātas
par 50%. Tāds ir jūrnieku stāvoklis! Jāsaka, ka
rēderi Kalniņš, Gaidas kompānija un sevišķi katoļu
mācītāja Stukela kompānija jūrnieku algu pazeminā-
šanā ir visaktīvākās, Tur matrožiem maksa tikai
28 līdz 34 lati mēnesī; meses zēniem maksa 15—20
latu mēnesī. Tā, lūk, jūrniekus spiež mušu tautiskie
rēderi un katoļu mācītāji!

Jūrniekiem gan šis tas ir solīts un it kā rīkots-.
Pie jūrskolas pastāv jūrnieku nams, kas gan tikai,
var teikt, ar atļauju ir jūrnieku nams. Tur ir tādi
«skapīši", kur jūrnieks, vakara var tikai ielīst un no
rīta atkal izlīst. Jāmaksā 12 Latu mēnesī, un vairāk
nekā nedod kā tikai no rīta siltu ūdeni. Ta valdī-
ba gādā par jūrnieku labklājību!

Jūrnieku slimo kases ir tik birokrātiskas, ka tas
pastāv taisni peļņas nolūkos, Tas_ ir ierīkojuši paši
kuģu rēderi. Ja pārejas slimo kases ir kaut cik «de-
mokrātijas" , tad jūrnieku slimo kasu pārvaldes si-
stēmā nav arī šādas «demokrātijas". _ Ja jūrnieks
grib ārstēties, tad viņam jāgaida, kamēr viņš vairs
nevarēs ne parunāt, ne paelpot. Tikai tad viņam
dos kādu ārstēšanās līdzekli. Tāda ir jūrnieku
slimo kase.

Jūrnieku noteikumosattiecība uz algām un at-
vaļinājumiem nav nekā tāda, kas paredzētu un pra-
sītu jūrniekiem atvaļinājumu un darba laika nor-
mēšanu. Kuģu komandas dzen darba, kamēr tas
krīt. Ja kāds strādnieks uz juras saslimst, tad jau
tā darbiem apkrautā komandavel samazinās, un at-
likušos strādniekus dzen darbā, kamēr viņi paģībst.
Nav nekādu noteikumu par komandas sastāvu. Ne-
laimes gadījumiem, kas var notikt uz juras, nav pa-
redzēti nekādi papildu strādnieki. Ja _iotiek_ avarii-
jas vai citi nelaimes gadījumi, kur iet boja jūrnieku
manta, tad līdz šim ir gan bijuši noteikumi, ka kuģu
rēderiem jāmaksā atlīdzība par sabojātam mantām,
bet līdz šim ir bijis tā, ka tiesājas gadu, pusotra gā-
ga, divus gadus, un tomēr vēl nevar saņemt to, kas
pienāktos par faktiskiem zaudējumiem. Tiesas
spiež iet uz izlīgšanu, un beigu beigās jūrnieks sa-
ņem 5%—10%, augstākais 20%; tās vērtības, kas
viņam gājusi bojā kuģa avārijā.
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Pastāv kāda tur jūrnieku lietu kārtošanas ka-
mera Tautas Labklājības ministrija, bet ta ir tik bur-
žujiska un diktatoriska, ka katra gadījuma aizstāv
kuģu rēderu — kuģu īpašnieku intereses. Nekad
tā nav aizstāvējusi darba jūrnieku — matrožu,
kurinātāju un citu intereses. Tur ir arī jūrniekupār-
stāvis, bet ja viņš kādreiz uzstājas, par savam vai
arī savu biedru taisnīgām prasībām, tad rēderu
pārstāvis Faulbachs vienmēr atrod par labāku iz-
teikt draudus jūrnieku pārstāvim 1: « Ja Jus līdz šim
esat braukuši un pieredzējuši avāriju, tad uz priek-
šu jūs vairs nebrauksit uz kuģiem un avārijas ne-
redzēsit; tādēļ Jums vajaga turēt muti ciet!" Ar
šādiem draudiem vēršas kuģurederu pārstāvis pret
jūrnieku pārstāvi, ja tas aizstāv savas intereses.

Katrs, kas mēģina aizstāvēt savas intereses,
tiek ievests melnajā saraksta. Zīmogu uz apliecī-
bas uzspiež ačgārni. Ar tādam metodēm iedvesmo
visus pārējos kuģu rēderus. Ta ir Kaina zīme, kas
uzspiesta uz jūrnieka apliecības, un lai tie ietu kāda
ostā, uz kāda kuģa darbu meklēt, tie to vairs nedabū.

Tādi ir jūrnieku darba apstākļi, un tāds ir stā-
voklis, kuru neviens nemēģina labot. Ja jūrnieki
paši saviem spēkiem mēģina neļaut satricināt savu
stāvokli vai mēģina to uzlabot, tad, luk, gan nak no
valdības palīdzība, bet ta nak kuģu rēderiem par la-
bu. Jūrnieki, kuri mēģina pārējos jūrniekus orga-
nizēt cīņai par sava stāvokļa uzlabošanu, tiek ter-
rorizēti, arestēti un pret viņiem tiek vērstas repre-
sijas. Ir zināms, ka pret tiem jūrniekiem, kuri: va-
sarā vai sezonas laika ir braukuši uz kuģa un pec
tā iebraukšanas ostā vai doka ir paturēti remonta
darbos, vai arī īslaicīgos iebraucienos nav atlaisti
no darba, tagad lieto jaunu izsūkšanas sistēmu, pro-
ti _ jūrniekus, iebraucot osta, atlaiž, un ja viņi
grib cerēt uz darbu pēc kuģa iziešanas jūra, tad vi-
ņiem jāstrādā par zemāku algu ka katram, ostas
transporta strādniekam, lai tikai nodrošinātu sev
darbu pēc kuģa iziešanas jūra. Luk, kādu sistēmu
tagad ieved! Ja līdz šim, iebraucot osta, jūrniekus
paturēja pie maziem remonta darbiem, un ja līdz šim
tiem maksāja mazu atalgojumu — 3_ latus diena,
tad tagad to pašu zemo atalgojumu vel vairāk sa-
mazina, proti — uz Ls 2.50 un pat Ls 2.— diena.

Ja jūrnieki paši saviem spēkiem grib aizstāvēt
savas algas, tad valdība nak palīga kuģu īpašnie-
kiem ar policiju, pie katra streikojoša kuģa nostāda
stipru sardzi un streikojošo jūrnieku vieta no_ dar-
ba biržas savervē streiklaužus,_ka tas, piemēram,
notika Liepājā, kur arī sociāldemokrāti spēlēja zi-
nāmu lomu, dodami 48 streiklaužus, nemaz neaiz-
rādot šiem cilvēkiem, uz kurieni viņus dzīs, lai gan
sociāldemokrātiem bija iespējams to darīt. Luk,
kādiem līdzekļiem pasliktina jūrnieku stāvokli!

Strādnieku un zemnieku frakcija uzsver, ka jā-
izdod noteikumi, jāpieņem likumprojekts par jūrnie-
ku darba apstākļu uzlabošanu, par jūrnieku darba
apdrošināšanu, par viņu ierakstīšanu slimo kases,
par jūrnieku namu ierīkošanu, kur no darba atlaistie
jūrnieki varētu mitināties. Uz kuģiem jānosaka cie-
tas algas, jānosaka komandas sastāvs un jāparedz
apdrošināšanas līdzekļi pret avārijām un citiem ne-
laimes gadījumiem. Tagad stāvoklis ir tāds, ka
tad, ja kuģis iet bojā, bieži vien stundas 10 jāstrādā
ar laužamo stangu, lai nolaistu glābšanas laivu. Mes
prasām jūrnieku stāvokļa uzlabošanu, bet nevar iz-
dot tādus noteikumus, kas šo stāvokli pasliktina, kas
glābj tikai kuģu rēderus uz jūrnieku izsūkšanas rē-
ķina, uz saimnieciskas krizes rēķina, bet pašus jūr-
niekus nodod vēl lielākam postam, nelaimes gadīju-
miem un pastiprinātai kuģu rēderu, izsūkšanai.

Priekšsēdētājs_ P. Kalniņš: Deputāti J. Višņa,
J. Celms, V. Bastjānis u. c. liek priekša

valdības izdotos pārgrozījumus un papildinājumus no-
teikumos par jūrniekiem — noraidīt.

Vispirms lieku uz balsošanu šo priekšlikumu.
Ja to pieņems, tad šļe pārgrozījumi un papildināju-
mi noteikumos par jūrniekiem bus noraidīti; ja šo
priekšlikumu noraidīs, skaitīsies par pieņemtu pre-
zidija priekšlikums, un šie_pārgrozījumi bus nodoti
finanču, tirdzniecības un rūpniecības un sociālas li-
kumdošanas kommisijām, — Lieku deputātu Vils-
ņas, Celma u. c. priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu
pacelties tos, kas ir par deputātu Višņas, Celma u.
c. priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputātu Višņas, Celma u. c. priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Atturēju-
šos nav. Par deputātu Višņas, Celma u. c. priekš-
likumu nodotas 36 balsis, pret — 39 balsis, Tas
noraidīts. Skaitās par pieņemtu prezidija, priekšli-
kums. — -____.-

Ministru kabinets satversmes 81. panta kartība
ir izdevis pārgrozījumu nodokļu nolikuma I pieli-
kumā. Prezidijs Liek priekšā nodot šo pārgrozīju-
mu finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijai.
Iebildumu nav? Tas nodots šai kommisijai. —
Satversmes 81. panta kartība Ministru kabinets ir
izdevis noteikumus par kurināmo materiālu kara re-
sorā. Prezidijs liek priekša nodot šos noteikumus
kara lietu un budžeta kommisijām, Iebildumu nav?
Tie nodoti šīm divi kommisijām,. — Satversmes
81. panta kārtībā Ministru kabinets ir izdevis sodu
likumu. Prezidijs liek priekšanodot šo sodu liku-
mu sodu likuma kommisijai. Vārds deputātam Men-
derim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Bļodnieka valdība ir iesākusi savu sat-
versmes 81. panta praksi ar rupju satversmes lau-
šanu. Mūsu satversme nosaka, ka satversmes 81.
panta kārtībā Ministru kabinets, var izdot noteiku-
mus tikai tad, ja to prasa neatliekama vajadzība.
Tiešām būtu jājautā, kur te ir bijusi ta neatliekama
vajadzība visu sodu likumu izdot satversmes

^
81.

panta kārtībā. Latvijas valsts taču nav tāda stavo-
'klī , ka viņai sodu likumu nemaz nebūtu. Otram
kārtām deputātu kungiem visiem labi zināms, ka_ so-
du likums ir šīs dienas Saeimas sēdes_dienas_kartī-
bā, un jau tuvākā Saeimas sēde tam būtu janak Sa-
eimas apspriešanā. Man liekas, ka patiesi nekāda
neatliekama vajadzība nav bijusi izdot sodu likumu
satversmes 81. panta kartība.

Ja nu reiz nekāda neatliekama vajadzība nav
bijusi, tad ar pilnu tiesību varu apgalvot, ka kabi-
nets rupjā kārtā ir pārkāpis mušu satversmi.

Es jau zinu, ka uz jums tas nekādu iespaidu ne-
atstāj, jo kur kaut kas jāizdara jūsu koalīcijas inte-
resēs, tur, vai nu tā ir rupja, vai nerunia satversmes
pārkāpšana, tas uz jums nekādu ļespaidu neatstāj.

Tomēr stipri der šo lietu atzīmēt no Saeimas ka-
tedras. _ (

Kas, zīmējas uz likumu pec būtības, tad gribu
visā īsumā paziņot, ka mušu frakcijai! šis sodu Li-
kums, kas stājas spēkā jauar 1. jūliju, nav pieņe-
mams. Sociāldemokrātu frakcijas pozīcija pret so-
du likumu stipri atšķiras no tas pieejas, ar kādu pie-
iet sodu likumam pilsoņi, jo šis sodu likums sarga
jūsu iekārtu — ne to iekārtu, kuras deļ mes cīnā-
mies; bet mēs esam spiesti zināmos apstākļos pie-
ņemt arī zināmus jūsu sodu likumus, ja tie kaut kā-
dā ziņā ir labāki par tiem, kas jau pastav._

Tanī sodu likuma, kas ir mušu priekša, objekti-
vitātes labā va> atzīmēt gan dažus pantus un dažus
noteikumus, kas ir labāki par pastāvošiem, bet,
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diemžēl jāsaka, ir atkal vesela rinda noteikumu, kas
ir bargāki, un kas pēc mušu frakcijas ieskatiem ab-
solūti nav pieņemami. Es gribu tikai īsuma uzskai-
tīt šos iebildumus, jo, protams, šo lielo garo sodu li-
kumu, kas publicēts tikai 28. aprīlī, pamatīgi anali-
zēt pāris dienās nemaz nav iespējams.

Iebildumi, kas ceļas pret sodu likumu jau pie
pirmās viņa lasīšanas, ir sekojošie.

Šis sodu likums sava sodu sistēma ir_ nostrīpo-
jis vienu sodu, kas pastāvēja pat vistumšākajos

^
ca-

ra Krievijas laikos. Jzradas, ka brīvajā Latvija un
pie tam vēl nacionālās atmodas laikos nav vietas
tādam soda veidam kā cietoksnim,ko sava ziņa sauc
par Ehrenstrafe — goda sodu, vai latīniski —
custodia honesta, un ko var piespriest par zināmiem
politiskiem noziegumiem, kas ir pavisam citas da-
bas nekā vispārējie kriminālie noziegumi, jo viens
politiskais noziedznieks šodien var sedet cietuma,
bet rīt var būt jau ministru prezidents. Ta tad šis
soda veids — cietoksnis_ — stripots_ no sodu
sistēmas un turpmāk Latvijā vairs nepastāvēs; ne-
zinu — kāda iemesla deļ. Acīmredzot, nacionālas
atmodas valdība pilsoniska Latvija ir gājusi šinī zi-
ņā vienu soliatpakaļ, salīdzinot pat ar carisko
Krieviju.

Tālāk gribu norādīt, ka sodu izpildīšanā šis so-
du likums savā 13. panta ieved važas. Izpildot so-
dus, smagākos noziedzniekus atkal slēgs ķēdēs.
Sodu izpildīšana ir mēģinājusi) atsvabināties no šī
vidus laiku barbariskā līdzekļa._ Krievija no ta bija
atsvabinājusies. Brīvajā Latvija nevar nākt ar tā-
du politiku sodu likumos. (Starpsauciens.) — Nā-
ves sods? Kas to sauca, tas bija bijušais _ tieslietu
ministris. Nu, Pabērza kungs, tad Jums bus vel ja-
eksāminējas krimināltiesības! Nāves sods civilos
sodu likumos arī Krievijas laika nepastāvēja.; Jus
zināt, Pabērza kungs, ka arī Krievija nevarēja nā-
ves sodu piespriest uz cīvīto sodu likumu pamata
vispārējās tiesu iestādes._ Jūsu starpsauciens tikai
norāda, ka Jums vēl jāmācas — Jus esat suvere-
nās Latvijas tiesnesis, bet likumus Jus vel nezināt.

Šis pats sodu likums ir atcēlis arī vienu tādu
soda veidu, ko sauc par mājas arestu. Par maziem
pārkāpumiem cilvēkam piespriež aresta sodu, ma-
zāku par 7 dienām; to viņš zināmos apstākļos va-
rēja pavadīt mājā. Tā ir nieka lieta, bet tas rak-
sturo to garu, kāds ir valdījis sodu likuma, kommisi-
jā. Tendence ir bijusi pastiprināt represijas, kas ir
rakstītas tai katķismā, ko sauc par sodu likumu.

Kā jau teicu, cietokšņa sods ir atcelts. Līdz ar
to par politiskiem noziegumiem, kur agrāk bija pa-
redzēts cietokšņa sods, kas nebija saistīts ar tiesību
zaudēšanu, draud pārmācības nams, kas ir saistīts
ar tiesību zaudēšanu. Es domāju, ka tiešam viena
progresīva politika sodu likumos gan nevarēja atzīt
šādu kārtību: par politisku noziegumu, mazāk sva-
rīgu politisku noziegumu, ko taču neizdara ļaunprā-
tības dēļ, vai savtīgos nolūkos, bet attiecīga perso^
na politisko nodarījumu izdara pēc dziļākas politi-
skās pārliecības — par šo_ noziegumu nu cietokš-
ņa vietā piespriedīs pārmācības namu. Es domāju,
ka, mīksti runājot, tā nav liberāla politika sodu
likumos.

Tālāk gribu runāt par to,_ka šis sodu likums ie-
ved pilnīgi jaunu lietu Latvija. Kad attiecīgas per-
sonas par smagiem noziegumiem bus izcietušas sa-
vu tiesas piespriesto sodu, un ja tiesai izrādīsies, ka
arī pēc tam, kad viņas sodu ir jau izcietušas, tomēr
sabiedrībai tās ir bīstamas, viņas varēs vel 5—10
gadu iespundēt darba namā. Likumā nav teikts,, ka
to nevarētu darīt arī ar politiskiem; ieslodzītiem, ar
politiskiem pretiniekiem. Es jautāšu, vai tā nav re-

presiju pastiprināšana._ Vai tas atbilst kādam brī-
vam garam? Es domāju, ka ne.

Var uzskaitīt vairāk tādu lietu sodu likumā, kas
pastiprina represijas un tiesu varai dod tik bargus
sodīšanas līdzekļus, kādi līdz šim tai nav bijuši.

Galvenais politisko noziegumu pants — ve-
cais 102. pants paliek negrozīts.

Tālāk gribu atzīmēt vienu pantu, ar kuru ļoti bie-
ži jāsastopas sabiedriskiem darbiniekiem, preses
darbiniekiem, sevišķi kreisa spārna preses darbinie-
kiem. Tas ir pastāvošo sodu likumu 129. pants, kas
jaunajā sodu likumā būs 111. pants. Tur paredzēta
vesela rinda nodarījumu_ — kūdīšana un musinā-
šana uz visādām aizliegtam lietam: Aizliegts kūdīt,
musināt izdarīt dumpīgus nodarījumus, musināt ka-
ravīrus pārkāpt kara dienesta noteikumus, musināt
nepaklausīt vai rīkoties pret likumu, izdarīt smagus
noziegumus; un beidzot visstiepjamakais, kaučuka
pants — kūdīt uz naidu starp iedzīvotāju atsevi-
šķām daļām. «Kūdīt uz naidu starp iedzīvotāju at-
sevišķām daļām" — tas ir vecs gumijas paragrāfs,
kas bija cara laika sodu likumu daļa, bet mr_ ir uz-
glabāts ar pilnīgu archīvarisku_ rūpību un pārnests
jaunajā sodu likumā. Cara laika — daži cara lai-
kus uzskata par sliktiem — sodīja tikai ar cietu-
mu, un ar to varēja sodīt tikai līdz vienam gadam.
Tagad par šādām lietām var sodīt arī ar pārmācī-
bas namu. — Kas kūda uz naidu starp iedzīvotā-
ju atsevišķām daļām? Ko tas, nozīme? Tas, kun-
gi, ir tik stiepjams jēdziens, ka ja jums kādreiz bus
jānāk bruģa tiesas priekša, tad redzēsit, ka
viens tiesas kungs to stieps ta, bet otrs, atkal citādi.
Viens atradīs naida kurināšanu, ja aicinās uz strei-
ku; otrs atradīs naida kurināšanu, ja sauks uz to,
ko mēs saucam par šķiru cīņu. Šis formulējums ir
tāds, kur var saprast vjsu — atkarība no attiecī-
gā tiesas sastāva, no tā partejiskas, _bezpartejiskas,
neutrālas vai neneutrālas izturēšanas pret saviem
politiskiem pretiniekiem, vai vairāk vai mazāk sa-
spīlētas politiskas atmosfairas, kura brīdī _ attiecīga
lieta nonāk tiesā. Tādam pantam moderna sodu li-
kumā vispār nebūtu vietas.

Tālāk šis sodu likums skar arī streiku pantus.
Attiecībā uz streikiem sodu likums, salīdzinot ar
projektu, kas bija izdots satversmes_ 81. panta kar-
tībā, dod vienu uzlabojumu, bet otra zitņa attiecība
uz streikiemir atkal pasliktinājums iepretim pastā-
vošiem noteikumiem. Pastāvošie noteikumi aizliedz
strādniekiem streikot atsevišķos, šinī Likumā uzskai-
tītos gadījumos — domāju, ka man nav šeit nekā-
da lekcija jālasa, tāpēc šos gadījumus neuzskaitīšu
—, atsevišķos gadījumos aizliegti saimnieciski
streiki algas dēļ. Tagad, turpretim, atsevišķos ga-
dījumos zināmos uzņēmumos, kurus es neuzskaitīšu,,
šis sodu likums aizliedz vispār streikus saimniecil-
sku vai citu prasību dēļ. Tāda vispārēja aizlieguma
1903. gada sodu likumos nebija. Arī šinī ziņa ie-
pretim cara likumiem ir solis atpakaļ.

Es tikai īsumā uzskaitīju dažas lietas. Ja no-
stādīsim šī likuma garu blakus 1903. gadā izdotajiem
sodu likumiem, tad jāsaka, ka Nikolajs II iepretim
mūsu tagadējiem sodu likuma autoriem ir bijis libe-
rāls cilvēks. (Sauciens pa kreisi: «Pareizi!") —
Redziet, kāds vēsturisks paradokssJ Redziet, kun-
gi, kur jūs esat nonākuši savā šaurajā, īsredzīgajā un
savtīgajā šķiru politikā — jūs esat mūs apveltī-
juši ar sodu likumu, kurā nav visumā tā demokrā-
tiskā gara, par ko jūs esat dievojušies visu savu
svētbilžu priekšā. (Aplausi.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.
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F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):
Līdz ar fašisma nostiprināšanos vienā otra cita ze-
mē arī Latvijas fašisti aizvien vairāk vēršas pret
strādniecību, izgudro aizvien jaunas represijas. Pē-
dējā laikā ir notikušas tādas parādības; ka, piemē-
ram, uzbrukumi pat strādnieku un zemnieku frakci-
jas deputātiem:, lai provocētu, lai rastu līdzekļus
strādnieku un zemnieku frakcijas likvidēšanai.

Mūsu priekšā patlaban ir jauns sodu likums, ko
valdība izdevusi satversmes 81. panta kartība, lai
arestētiem strādniekiem un strādnieku un zemnie-
ku frakcijas deputātiem, kas tagad ieslodzīti un ko
vēl ieslodzīs cietumā, piemērotu, jaunulikumu, ar ku-
ra palīdzību varētu tos vēl vairāk terrorizet, varē-
tu tos spīdzināt daudz vairāk, neka to darīja, cari-
skā patvaldība.

Senos laikos, barbariskos laikos, mežonīgos
laikos valdīja uzskats, ka likuma bardzība iznīcina
noziedzības. Valdīja tāds uzskats, ka izdarītais, no-
ziegums jāsoda ar tādu pašu noziegumu. Ja kādam
cilvēkam viens bija nocirtis roku, tad vainīgajam
arī nocirta rokas; ja bija izdurta acs, tad vainīga-
jam ari bija jāizdur acs. Vardu sakot, to pašu, ko
vainīgais bija izdarījis, vajadzēja viņam atdarīt. Ja
viņš bija noslepkavojis, tad viņu vai arī citu viņa
dzimtas locekli vajadzēja noslepkavot. Ta tas bija
mežonīgajos laikos.

Jaunlaiku juristiem ir citi uzskati, proti_ —_ ka
noziedzības neiznīcina smagi sodi _ — ka nāves
sodi, karātavas, kā tas bija cara laika, kas noziedzī-
bas nemazināja.

Saprotama lieta, noziedzības nemazinās arī tie
bargie sodi, ko Ministru kabinets ir akceptējis sat-
versmes 81. panta kārtībā. Saeimas buržujisko par-
tiju pārstāvji līdz šim kaunējās ķerties pie šāda li-
kuma pieņemšanas, tāpēc valdība tagad to izdevusi
satversmes 81. panta kārtība. (D. Apinis no vie-
tas: «Kā ir Krievija?") —_ Ka ir Krievija, to es
Jums, Apiņa kungs, arī pastāstīšu. Tikai palūdziet
priekšsēdētāju, lai viņš man atļauj par Jo runāt! —

Mainoties laikiem, ka teicu, mainas arī uzskati
par likumu bardzību un to_ piemērošanu. Tomēr
mūsu buržuāzija turas pie tāda uzskata — kaut
gan viņa zina, ka tas ir nepareizs — ka ar_ likuma
bardzību spēj iznīcināt noziedzību, ka cilvēks no-
ziegumu pastrādā it kā no brīvas gribas. Noziedzī-
bu rada apstākļi, Ja strādnieks-bezdarbnieks ir pa-
ņēmis — «nozadzis" kumosu maizes no veikala
tanī laikā, kad viņš ir bijis izsalcis, kad viņam nav
bijis darba, tad ne aiz brīvas gribas viņš ir pastrā-
dājis to noziegumu, bet ir darījis_to apstākļu spiests.
Jaunlaiku zinātnieki, jaunlaiku juristi ir atzinuši, ka
9/io no visiem noziegumiem ir pastrādāti galvena
kārtā apstākļu dēļ. Arī mes, marksisti, turamies
pie šī uzskata. (./. Tēriņa starpsauciens.) — Ja
gan, kommūnisti, _bez šaubām,, ir marksisti* Tēriņa
kungs, un kommūnistu uzskati ir pilnīgi tādi, ka,
grozot apstākļus, tos uzlabojot, bus iznīcināti nozie-
gumu cēloņi, būs iznīcināti arī noziegumi. Bez šau-
bām, Jūs, mācītāj Teriņ, turaties pie ta uzskata par
grēku, ko Jūs sludināt baznīca, t. i. ka cilvēks grē-
ko no «brīvas gribas", un ka par to cilvēkamka
debesīs, tā zemes virsū jāatbild, lai gan Jus labi zi-
nāt, ka viņš ir paņēmis, ka viņš ir nozadzis, teiksim
maizi tādēļ, ka Jūs viņam nedodat darbu.

Kāds arī gudrs vīrs — gudrāks par Jums,
Tēriņa kungs, — filosofs Spinoza ir teicis, ka ļa
cilvēka rokas mests, akmens, kas lido pa gaisu, spē-
tu domāt, tad arī tam rastos doma, ka arī viņš lido
|pa gaisu no «brīvas gribas". Ta arī strādnieks,
kurš ir paņēmis maizes kumosu, ir to paņēmis ne
no «ļaunas gribas", bet ir darījis to apstākļu spiests;
tā nav bijusi viņa «brīva griba".

Ja buržuāzija izdod bargus likumus — daudz
bargākus likumus nekā bija cara laikatad tas nav
aiz lietderības. Jūs, buržuāzijas pārstāvji, taču ne-
varat būt tādi neprašas, ka paši to nezinātu. To-
mēr šis likums ir izdots, un tikai tadeļ, lai vienkār-
ši ar varas līdzekļiem varētu mocīt_ savus politiskos
pretiniekus. Jūs tikai tādēļ to darāt, lai ar šādiem
varas līdzekļiem vēl paildzinātu savu mūžu.

Šis jūsu sodu likums ir daudz bargāks neka ca-
ra laika sodu likumi. Piemēram, cara laika sodu
likumi paredzēja tikai 8 gadus spaidu darbos, bet ta-
gadējā sodu likumā ir paredzēti 10 gadi. Nepietiek
ar to, ka cilvēks ir nostrādājis 8 gadus spaidu dar-
bos, vajaga piespriest 10 gadu._

Tāpat atkal grib ierīkot ta sauktos «darba na-
mus". Pēc soda izciešanas atkal no jauna politiskos
vēl ieslodzīs «darba namos", t, i. koncentrācijas lē-
ģeros, tāpat kā Vācija fašisti iesloga savus politi-
skos pretiniekus koncentrācijas lēģeros,

Šinī sodu likumā paredzēts džest cietokšņa so-
du. Pat cariskā Krievija bija atzinusi šo sodu par
nepieciešamu, bet Latvijas sodu likums, to grib dzēst.
Izrādās, ka šo cara laiku soda veidu Latvijas fa-
šistiskā buržuāzija atzīst par pārak humānu, kaut
gan cariskā žandarmērija un nagu rnaucejito bija
atzinuši par vēlamu un paturamu. Mūsu «demokrā-
tiskās iekārtas" mantīgā šķira stāv un krīt par šī so-
da pastiprināšanu.

Tāpat sodu likums uzliek jaunus_žņaugus presei.
Šieuzliktie jaunie žņaugi presei ir versti pret strād-
nieku presi. Tā arī viss šis sodu likums ir izdots
ar vienu nolūku — vērst represijas pret

^
strādnie-

kiem un ar šīm represijām un jauniem žņaugiem
strādniekus nospiest dzīvnieku stāvoklī.

Jāsaka, ka mūsu buržuāzija ir aizmirsusi tos
kādreizējos laikus, kad viņa pati cīnījās par savam
tiesībām, cīnījās pret carisko žandarmēriju, kura,
jāsaka, tomēr, diemžēl, bija daudz humānāka neka
tagadējā Latvijas buržuāzija.

Salīdzināšanai ņemsim kaut Īriju, kura _ vel ta-
gad cīnās par savu patstāvību. Nesen lasījām laik-
rakstos, ka Īrijā bijis jāizpilda nāves sods, bet to
nav varēts, izpildīt, jo visa Īrija nevarējuši atrast
bendi, kas būtu uzņemies soda izpildīšanu. Latvi-
jā katrs buržujs būtu ar mieru_ izpildīt bendes ama-
tu. Citādi nevar iztulkot šī jauna bargāka likuma pie-
ņemšanu. (Starpsauciens.^ — Par to, kas ir Krie-
vijā, es jums pastāstīšu velak; tikai pagaidait! —

Sodu bardzība nespēj iznīcināt noziegumus. No-
ziegumus iznīcinās tikai tad. ja iznīcinās tos cēloņus,
kas noziegumus rada, t. i. kapitālistisko iekārtu, ta
uzlabojot cilvēku materiālo stāvokli. Cilvēks, ja
viņš nav idiots, garīgi slims, nekad nepastradas no-
ziegumu nozieguma dēļ. Visi noziegumi un galve-
nā kārtā politiskie noziegumi ir radīti, pateicoties
tagadējai buržujiskai kapitālistiskai iekārtai. Šie
noziegumi, bez šaubām, tiks iznīcināti, kad nepastā-
vēs vairs šī iekārta. Par šīs iekārtas aizstāvēša-
nu buržuāzija, protams, cīnās ar visiem līdzekļiem
un tāpēc arī izdod jaunu sodu likumu,

Kāds no redzamākiem, izciliem zinātniekiem
— privātdocents jurists Ugrumovs, saka par sodu
bardzību sekojošo — paklausaities, pilsoņu kun-
gi, ko saka šis viens no jūsu labākajiem juristiem:
«Tie laiki ir pagājuši, kad cilvēki turēja sodu bar-
dzību kā līdzekli cīņai ar noziedzībām. Bargi sodi,
kvalificēti nāves sodi nav spējuši apturēt noziedzī-
bu pieaugumu. Tagadējā zinātne saprot, ka nozie-
dzības rada nevis ļauna griba, bet bieži vien sabied-
riskās dzīves ļaunumil. Cauna griba ir tikai sociālo
apstākļu produkts." — Ta tad te ir tas pats, _ko
saka marksisti — [auna griba ir sociālo apstākļu
produkts, tā tad sociālie apstākļi rada noziedzības;
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uzlabojiet šos sociālos apstākļus, tad mazināsies
noziedzības. Bet ko jūs darāt? Jus šos apstākļus
vēl vairāk pasliktināt. Jūs nolaupāt strādniekiem
darba algu un to piesavināties. Jus atņemat strād-
niekiem viņu sūri, grūti pelnītos grašus, samazināt
strādniekiem iztikas minimumu, Lai palielinātu izde-
vumus policijai, armijai un lielsaimniekiern; tā-
pēc jums vajadzīgi sodu likumi, tapec arī dažreiz
jūsu pašu godīgie zinātnieki nespēj klusēt, zinot jū-
su neģēlīgās tieksmes.

Carisko cietuma režīmu uzskatīja par vienu no
visnecilvēcīgākiem visā Eiropa, un tomēr ta laika
likumi ir bijuši humānāki neka tagadējie. Tas, ko
darīja toreizējie cara žandarmi, vel bija attaisno-
jamsar to, ka nevarēja būt citādāki, jo tie bija mo-
narchijas aizstāvji un visiemlīdzekļiem balstīja des-
potiju un monarchiju. Mūsu buržujiskie juristi, ku-
ri mīl lepoties ar «demokrātismu", kuri aizsedzas ar
«demokrātisma" vīģes lapu, patiesība pārspēj, vai
arī lieto tos pašus līdzekļus, ko lietoja cara žandar-
mērija. Tā šie „dēmokratiski"-fašistiskie juristi ir
daudz sliktāki par cariskajiem.joviņi liekuļo sevi
par «demokrātiskiem", bet neģēlības un spīdzināša-
nas izgudrojumos pat pārspēj bijušo cara žandar-
mēriju.

Tagad, piemēram, jaunais sodu likums paredz
cietumā ieslodzītiem uzlikt arī važas. Važas, ko
iznīcināja revolūcija kā apkaunojošu lietu, tagad at-
kal tiks uzliktas, Šādus apstākļus nevar motivēt
citādi kā vienīgi ar to, ka Latvijas buržuāzija ne-
ģēlībās pārspēj pat cara žandarmēriju.

Sevišķi tas sakāms par cietokšņa soda likvidē-
šanu. Cietokšņa soda atcelšana pierada to pašu.

Tā tad jaunais sodu likums, kas pašreiz apsprie-
žams, par ko pašreiz runājam, paredz strādnieku un
darba zemnieku kalšanu važās, viņu slepkavošanu.
Cilvēku iekalšana važās, kuri pie tam nedabū pie-
tiekošu pārtiku, nedabū sauli, nozīme to noslepka-
vošanu, un nevis tādu cilvēku noslepkavošanu, kas
ieslodzīti cietumā par zagšanu vai laupīšanu, bet ide-
jisku cilvēku nobendēšanu, kas gribējuši sasniegt
cilvēcīgāku dzīvi visiem, cilvēkiem.

Jaunais «kandalu režīms" nozīmē politisko ie-
slodzīto slepkavošanu, jo šis režīms visa pilnība tiks
lietots tikai pret politiskiem ieslodzītiem, jo tie neva-
rēs savus «grēkus" nožēlot. Tā piemēram, ja kāds
labošoties, tad šo soda mēru nelietošot Ko nozīme
politiskam ieslodzītam laboties? Ja kāds ir izdarī-
jis politisku pārkāpumu, tad tas nozīmē, ka viņam
jānodod savi biedri, jālien uz vēdera žandarmu
priekšā — tā būtu labošanās. Mēs taču zinām no
līdzšinējās strādnieku kustības, ka idejiskie cīnītāji
ir gājuši pat nāvē; pat godīgākie pilsoņi, kuri kādreiz
ir cīnījušies idejiski, nav nodevuši savus_ biedrus,
nav atsacījušies no savām idejām, bet labāk ir gā-
juši nāvē. Tā tad tas nozīmē, ka_ visu politisko ie-
slodzīto turēšana važās ir paredzēta visu laiku, ka-
mēr vien viņi atradīsies ieslodzījumā. Tam: nav ne-
kādas nozīmes, jo sodu likumā teikts, ka važas var
turēt ne ilgāk par 3 gadiem. Pēc šiem 3 gadiem
važas gan noņems, un paies dažas nedēļas, kad tas
varēs uzlikt atkal no jauna — tāpat kā karcera
sodu.

Mēs zinām, ka karcera sods arī ir neģēlīgāka
ieslodzīto spīdzināšana, ievietojot tos akmens telpa,
kur nav ne gaismas, ne saules, kuru ziemā pat ne-
apkurina; tomēr apcietināto tur ievieto bez ap-
ģērba, bez apaviem, bez pietiekošas paēdināšanas,
pie maizes un ūdens. Šinīs karceros paredzēts tu-
rēt 7—14 dienas. Tam tomēr nav nekādas nozī-
mes. Pēc šīm 14 dienām tiek uz 3 dienām lauka,
un pēc tam atkal ievieto uz 14 dienām. Tāpat būs
ar važām. Tā tad, lai cik šauri, cik kropļi bija līdz-

šinējie sodu likumi, ko «demokrātiska" Latvija man-
toja no cariskās Krievijas, tomēr jāsaka, ka jaunais
sodu likums ir daudz zvēriskāks. Par važām ir ru-
na III nodaļas 13. pantāparedzot, ka spaidu darbi
piespriežami uz visu mūžu vai uz laiku no 4 līdz
15 gadiem, piezīmējot, ka atsevišķos gadījumos tiesa
var nolemt turēt notiesāto važas uz Jaiku no 3 mē-
nešiem līdz 3 gadiem. Cariskās valdības 1903. gada
izdotajos sodu likumos šādas piezīmes nebija. Pa-
tiesībā tas nozīmē, ka ja kādam bus piespriesti 6—8
vai 10 gadi vai arī uz visu mūžu spaidu darbi, tad
visus šos gadus viņam būs jānosēž, važas ieslēgtam.

III nodaļas 29. pants paredz, ka_ saskaņa ar 27.
panta 2. punktu un 28. pantu zaudētas tiesības spai-
du darbos notiesātais var atgutpec 15 gadiem, no-
tiesātie pārmācības namā — pēc 10 gadiem un ar
cietumu notiesātie — pēc 5 gadiern no soda izcieša-
nas. Turpretim 1903. gada cariskas Krievijas liku-
mi paredzēja zaudēto tiesību atgūšanu spaidu dar-
bos notiesātiem jau pēc 10 gadiem, pārmācības na-
mā notiesātiem — pēc 10 gadiem un ar cietumu no-
tiesātiem — pēc 5 gadiem, Tā tad tagadējais gro-
zījums ir daudz stingrāks. Tiesību atgūšanai pare-
dzēts par 5 gadiem ilgāks sods, neka tas bija cara
laikos. Ari šis bargums, ķers tikai strādniekus, jo
kuri notiesāti 4,8 līdz 10 gadu spaidu darbos, galve-
nā kārtā ir strādnieki, tādēļ ka valsts apzadzejus,
valsts mantas izšķērdētājus tik bargi nesoda; tadeļ
likums uz viņiem neattieksies, bet gan attieksies
tikai uz strādniekiem. Otrā nodalījuma 7. pants pa-
redz, ka tas, kas sagatavojies izdarīt 69. panta pa-
redzētos smagos noziegumus, t. i., graut Latvijas
pastāvošo iekārtu ar varas līdzekļiem, sodāms ar
spaidu darbiem, uz laiku ne ilgāku par 10 gadiem
vai ar pārmācības namu, turpretim 1903. gadā izdo-
to sodu likumu 101. pants skan tā: «Kas sagatavo-
jies uz 100. pantā paredzēto noziegumu, sodāms ar
ieslodzīšanu pārmācības namā, vai ieslodzīšanu cie-
toksnī. Ja šinī nolūkā vainīgā rīcībā ir atradušies
spridzināšanas līdzekļi vai ieroču noliktavas, viņš
sodāms ar spaidu darbiem, uz laiku, ne ilgāku par
8 gadiem."'— Arī šeit redzam, ka Latvijas buržuā-
zijas paredzētie sodi «demokrātiski" pārtrumpo cara
laika sodu likumus. Mēs no 14 gadu prakses zinām,
kā notiesā strādniekus, kā notiesā darba zemniekus,
kas «gatavojas gāzt pastāvošo valsts iekārtu".

Ko nozīmē «gāzt pastāvošo valsts iekārtu"? —
Ja strādnieks, cīnās streika cīņā, tāpēc ka viņam nav
citas izejas, tāpēc ka viņš nevar citādi uzlabot sa-
vu stāvokli, ja viņš cīnās par savu darba algu, par
savu apstākļu uzlabošanu, tad tas esot «pretval-
stiski", tā esot «valsts iekārtas gāšana". Tikai tā-
pēc, ka ari strādnieks grib dzīvot kaut cik cilvēcīgi,
ka arī darba zemnieks, kuru spiež lielie nodokļi,
kurš dzīvo nepanesamos apstākļos, grib dzīvot kaut
cik cilvēcīgu dzīvi, viņu rīcību uzskata par «pret-
valstisku". Mazajam darba zemniekam nav iespē-
jams nodot nekādus ražojumus; savas mazās un
sliktās zemītes dēļ viņš nevar saņemt piemaksas, ko
saņem lielsaimnieki. Darba zemnieku, lielo nodokļu
dēļ izūtrupē. Ja viņš iedomājas, ka govs un zirgs,
kā arī nedzīvais inventārs, ko viņam izūtru-
pē, ir viņa īpašums, ja viņš iedomājas to
aizstāvēt, tad tas ir pretvalstiski, un viņu sloga cie-
tumā un tiesā. Tā lūk, esot valsts iekārtas gāšana!
Darba zemniekiem- un strādniekiem tad piemēro šos
bargos līdzekļus.

Mūsu tiesas nerēķinās ne ar kādiem faktiem,
ne lieciniekiem. Pietiek ar komēdiju, ko tiesā no-
spēlē politiskās pārvaldes ierēdņi, kūpi visi kā
viens it kā grammofonā norunā, proti, ka viņiem *
nācis zināms, ka tas un tas sastāv pretvalstiskā or-
ganizācijā, ka tas un tas ir kommūnists u. t. t. Ar
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to pietiek, lai šos cilvēkus bāztu cietumā, tiesātu un
notiesātu. Tas sevišķi izpaudās Ventspilī, kur no-
tiesāja mani, lai gan visi apstākļi norādīja, ka poli-
tiskās pārvaldes ierēdņu un policistu liecības k ne-
patiesība. Neskatoties uz visu to, mani tomēr no-
tiesāja ar 4V2 gadiem spaidu darbos. Viss tas skaidri
rāda, ka tiesas nerēķinās ar strādniekiem; viņam
pietiek ar to, ko stāsta politiskās pārvaldes ierēdņi.

V nodaļa — par vēlēšanu sapulču traucēšanu.
Šai nodaļā paredzēti bargi sodi. Tas tikai lieku
reizi pierāda, ka buržuāzijai ir divas mērauklas, divi
likumu piemērošanas veidi, jo šos likumus nepiemē-
ros vis pret revolucionārās strādniecības sapulču
traucētājiem. Mums nav zināms neviens gadījums,
kad būtu sodīts kāds politiskās pārvaldes ierēdnis
par sapulču traucēšanu vēlēšanu laika, par to, ka
viņš patvarīgi ielauzies strādnieku sasauktas sapul-
cēs, terrorizējis strādniekus, kas mierīgi sapulcēju-
šies, lai pārrunātu savas vajadzības, pārrunātu, ka
veikt vēlēšanu aģitāciju uz likumīgiem pamatiem.
Neskatoties uz visu to, politiskas pārvaldes ierēdņi,
kā jau teicu, terrorizē strādniekus, tos izpipko un
izdzenā. Mums nav zināms neviens gadījums, kad
minētie ierēdņi par to būtu sodīti.

Piemēram, pagājušo vēlēšanu laikā Latvijas
arodbiedrību savienības rīkotā biedru_ vakara, kas
notika pirms vēlēšanām, un kur referēja bij. Saei-
mas deputāts Balodis,, iebruka politiskas pārvaldes
ierēdņi1 ,, izpipkoja sapulcējušos strādniekus un tos iz-
dzenāja. Tā ir parasta parādība, un ir notikušas arī
citas daudz brēcošākas lietas, bet es šdgadījumu mi-
nēju tikai tāpēc, ka toreiz notikusi raksturīga saru-
na starp Balodi un politiskās pārvaldes ie-
rēdni. Uz Baloža jautājumu, uz kāda likuma pama-
ta notiek šāda strādnieku pipkošana un izdzenašana
vienkāršā biedru vakarā, kur taču mēs katrs zinām,
ka policijai nav tiesības nākt biedru vakaros, kā-
pēc policija ielauzusies, situsi strādniekus u. t. t,
politiskās pārvaldes ierēdnis Sedovs atbildējis, ka
viņš pats esot likums, ka nekādi citi liku- -
mi, uz kuriem atsaukties, viņam neesot jāzina, Uz
Baloža pieprasījumu atkārtot izteiktoSedovsJo arī
atkārtojis un teicis, ka pēc vēlreizējas jautāšanas
viņš Balodi nosviedīšot pa trepēm. Luk, ka tulko
vēlēšanu likuma traucēšanu strādniekiem! — Arī
tas nav nekas neparasts, ka vēlēšanu laika visi krei-
sās strādniecības plakātu līmētāji tiek terrorizeti,
apcietināti. Arī šinī gadījuma strādniecības velē-
šanu aģitācijas traucētāji netiek sodīti. Likums ne-
attiecas uz strādniekiem, likums: nekad nestāv
strādnieku pusē.

Tāpat VII nodaļā jaunajā sodu likuma, kur ir ru-
na par mieru un kārtību, sodi ir paaugstināti. Tur
ir runa par noziedzīgiem nodarījumiem pret valsts
mieru, 103. pants: «Kas nav atstajis_ kopsapulci,
zinot, ka policijas vara ir prasījusi, lai ta izklīst, so-
dāms ar arestu." — Cara laikos par VII nodaļa mi-
nētiem pārkāpumiem bija šāds sods — tas ir 120.
pants: «Kas nav atstājis kopsapulci, zinot, ka po-
licijas vara ir prasījusi, lai ta izklīst, sodāms uz lai-
ku, ne ilgāku par 3 mēnešiem." — Ta tad mes re-
dzam, ka jaunais likums katra ziņa bus bargāks, tā-
pēc ka tur nav noteikts laiks; ja laiku, nenoteic, tad
mēs zinām,, ka mūsu prokurors_ -ieprasīs arvien
augstāko soda mēru un šo augstāko soda mēru arī
piemēros, strādniekiem.

No minētā redzam, ka arī VII nodaļa minētie
sodu mēri ir paaugstināti. Pie tam mes zinām, ka
policija rīkojas šādos izklīdināšanas gadījumos.
Mēs zināmi, ka vienmēr tiek laistas darba ne tikai
pipkas, bet bieži vien pat šaujamie ieroči, un strād-
nieki tiek sakropļoti uz visu mūžu. Tādu gadījumu
ir noticis ļoti daudz.

Bez tam jaunais sodu likums paredz sodu izcie-
tušiem ierīkot «darba namus". Tos, kuri notiesāti
pārmācības namā, kuri izcietuši spaidu darbus, pec
soda izciešanas vēl ievietos „darba_ nama". Luk,
šeit atkal paredzēti jauni žņaugi cilvēkiem, kuji bus
izcietuši savu sodu spaidu darbos un pārmācības
namā; viņus no jauna ievietos «darba namos", no
jauna sodīs, kur viņu, ciešanas sāksies atkal no jau-
na, kur viņu ciešanām nebūs gala.

Runā arī, ka šinīs «darba namos" ievietošot
arī tā sauktos «kerenskiniekus". Šis jautājums žur-
nālā «Juristā" cilāts jau vairāk reižu — ka «keren-
skiniekus" vajagot ievietot «darba namos". Tanu
mēs redzam, ka visa šī rīcība ir līdzīga tai, ko Vāci-
jā parāda hitlerieši, kur tagad Vācijas koncentrāci-
jas nometnēs spīdzināšanām padoti vairāk desmit
tūkstošu strādnieku. Tagad mūsu buržuāzija ir pa-
redzējusi tādus pašus «darba namus" jeb «koncen-
trācijas nometnes", lai tur varētu spīdzināt strādnie-
kus, tos strādniekus, kuriem neka noziedzīga ne-
var pierādīt. Tādi ir arī «kerenskinieki". Uz Ke-
renska likuma pamata iesloga_ strādniekus, kuriem
nav nekādu pierādījumu, jo citādi viņi jau sen būtu
nodoti tiesai; tādēļ tad arī mūsu fašistiem; vajadzīgi
šie «darba nami", kādi jau ir hitleriešiem. Vācija.

Tāpat jaunajā sodu likuma paredzēti bargi sodi
par dažādiem preses pārkāpumiem. Jaunajā sodu
likumā paredzēts, ka dienas_ izdevumi sodāmi ar so-
du līdz 100 latiem, bet garāka perioda izdevumi —
ar sodu līdz 200 latiem. Cara laika likumos bija pare-
dzēts, ka dienas izdevumi sodāmi ar sodu ne aug-
stāku par 25 latiem, bet garāka perioda izdevumi —
ar sodu, ne augstāku par 100 latiem. Ta tad jau-
najā sodu likumā paredzēti divreiz bargāki naudas
sodi, nekā ir bijuši cara laikos. Par šo pantu sena-
tors Gruzenbergs, viens no godīgiem pilsoņiem,
raksta sekojošo: «Despotiski-monarchistiskas Krie-
vijas valdības sodu likumi_ ir ņēmuši vēra monar-
chistiskās patvaldības naidīgo izturēšanos pret brī-
vo presi. Nekad nevarēja sagaidīt, ka šinī ziņa tam
varēja sekot demokrātiskas republikas valsts —
t. i. Latvija." — Lūk, ko saka par šo likumu pilso-
nis-jūrists no jūsu pašu vidus! (Starpsauciens.)
Protams, jūs jau katru godīgāku pilsoni esat ar mie-
ru izprovocēt par kommūnistu, lai pec tam viņam
uzliktu cilpu kaklā! — Talak Gruzenbergs saka:
«Neiespējamais ir noticis,_ Latvija ne tikai pastipri-
nāta redaktoru un izdevēju atbildība, uzliekot pre-
sei jaunus žņaugus ar neticamiem naudas sodiem,
kuri spēj grūzt nabadzībā katru preses izdevumu.
Grūti saprast, kāpēc bija vajadzīgi šie preses žņau-
gi," — Tā jautā šis pats senators Gruzenbergs.
Viņam kā godīgam pilsonim, kurš nav izjutis uz sa-
vas muguras buržuāzijas pipkas, nebija iespējams
iedomāties, kādēļ vajadzīgi šie žņaugi; tadeļ viņš
jautā: «Kāpēc bija vajadzīgi šie preses žņaugi?"
Mēs, kas esam izjutuši uz savas muguras visas re-
presijas — spaidus, pipkas un cietumus, mes zi-
nām, kāpēc bija vajadzīgi šie preses žņaugi. Mēs
zinām, ka buržuāzijai tie bija vajadzīgi, lai apklusi-
nātu augošo protestu, lai vel vairāk noplēstu strād-
niecībai no muguras pēdējo kreklu savas labklājī-
bas, savas uzdzīves un eksistences deļ. —

Tālāk šis sodu likums paredz cietokšņa soda
dzēšanu. Ar cietokšņa sodu līdz šim, ir tfesati diez-
gan daudz politisko ieslodzīto. Turpmāk šo _sodu
vairs nepiemēros, Cietokšņa sods bija vieglākais
soda mērs, jo pēc soda izciešanas sodītiem neatņē-
ma pilsoņu tiesības. Jaunais sodu likums, dzēšot
cietokšņa sodu, atņem bijušiem politiskajiem ieslo-
dzītiem arī pilsoņu tiesības, padod šos ieslodzītos
necilvēcīgiem apstākļiem arī pēc soda izciešanas,
ieslogot tos «darba namos". Ar cietokšņa sodu so-
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dīti 1924. gadā 18, 1930. gadā — jau 123cilvēki;
t. i. 1924. gadā ieslodzījuma laiks ir bijis 2361 die-
na, bet 1930. gadā — 26.340 dienu. Ta tad mes
redzam, ka šī soda piemērošanu ir atradusi par ne-
pieciešamu pat reakcionārā tiesa diezgan liela mēra.
Lai gan pat tiesa ir atradusi, ka šie cilvēki nav tik
bargi sodāmi, ka tiesības viņiem nav atņemamas,
tomēr tagad mēs redzam, ka jaunais,sodu likums ne-
dos tiesnešiem iespēju neatņemt ieslodzītiem tiesī-
bas. Viņi tiks notiesāti ar tiesību atņemšanu arī vel
pēc soda izciešanas.

Salīdzinot ar citiem sodiem, cietokšņa sods ir
uzlikts šādos apmēros: 1918. gada ar cietokšņa so-
du sodīti 0,2%, 1930. gadā — 2,1%L Ar cietokš-
ņa sodu sodīto skaits ir vairojies, ta tad tiesneši to
ir atzinuši par vajadzīgu.

Neskatoties uz bargiem sodiem, noziegumi arī
vispār vairojas, Tie arī var tikai vairoties, jo pa-
sliktinās cilvēku dzīves līmenis, trūkst viņiem dar-
ba un maizes. Cilvēki aiziet boja, nonākuši galīga
postā, tāpēc dažreiz ir spiesti vai pat akmeni laist
logā, lai par izdarīto pārkāpumu nokļūtu cietuma,
lai tur gūtu vismaz kaut kādu bada maizi, lai nebūtu
jāmirst badā. Tā noziegumi arvien vairojas. Jus
tagad gribat ar bargajiem likumiem šos noziegumus
iznīcināt!? Tāpat kā cara žandarmi ar savam soda
ekspedīciju bandām un karātavām neiznīcināja
strādnieku kustību, tāpat arī Jūs, Breikša kungs, tos
neiznīcināsit, ja neuzlabosit dzīves apstākļus. (Starp-
saucieni.) Man jums jāsaka: ar kādu mēru. jusmē-
rosit, ar tādu jums atmēros! Jūs, pilsoņi, taču bi-
beli labi pārzināt? Tad atcerieties vismaz šos tur
rakstītos draudus! Velti_ cerēt, ka tad, ja jus būsit
darījuši ļaunu,; jums atdarīs labu.

Tas pats senators Gruzenbergs, ko jau minēju,
izsakās par cietokšņa sodu tā: «Likumu sastādīša-
nas kommisijā cariskās valdības laikā nav baidīju-
sies ievest to sodu," — t. i. cietokšņa sodu —
«kurš saudzē notiesātās personas, un monarchs" —?
t. i. Nikolajs II — «nav to izstrīpojis. Vai tagad
Latvijas republikas sirdsapziņa izradās zemaka_ par
Krievijas despota sirdsapziņu?" — jauta senators
Gruzenbergs. (Starpsaucieni.) _ — Jā, Breikša
kungs. Jūs esat daudz neģēlīgāks par cara žan-
darmiem! —

Tālāk tas pats senators Gruzenbergs jauta, aiz
kādiem motīviem nav cietokšņa soda, kāpēc tas at-
celts. — Es jau teicu, mēs zinām, kāpēc tas tā.
Tas ir tāpēc, lai spīdzinātu strādniekus, lai strādnie-
kiem uzliktu spaidu darbus un važas, lai pret viņiem
vērstu jaunas represijas, terroru, spīdzināšanas.
Pēdējā laikā spīdzināšanas ir pieņēmušas jaunu vei-
du, Tas ir fašisms, Lūk, sakarā ar to vairojas
žņaugi un represijas pret strādniekiem.

Tālāk senators Gruzenbergs tanī paša_ raksta
«Juristā" saka, ka cietokšņa sods atcelts tapec, lai
to nevarētu piemērot kommūnistiem. — Cietokš-
ņa sods atcelts, lai ar to nevarētu kaut drusku at-
vieglot mokas ieslodzītiem kommūnistiem, strādnie-
kiem! Es jau teicu, ka ar bargiem sodiem kommu-
n īstus, strādniekus no savām idejām atsacīties ne-
piespiedīs. (/. Birznieks no vietas: «Kā Jūs to zi-
nāt?") Es to zinu tāpēc, ka esmu strādnieks. Ar
represijām un žņaugiem, ar karātavām jūs neko ne-
panāksit! Kā cara laikā ar to nespēja aizkavēt ca-
risma krišanu, tā arī tagad nespēs aizkavēt fašis-
ma gāšanu (/. Birznieka starpsauciens), kaut arī fa-
šistu pulkā būtu Jūs, Birznieka kungs! Arī Jūs ne-
izbēgsit no tā paša likteņa, no kura neizbēga mo-
narchs Nikolajs II.

Šis pats: Gruzenbergs «Jaunākās Ziņās" grie-
žas pie buržuju sirdsapziņas un ieteic viņiem nerī-
koties tik atriebīgi. Viņš saka tā: «Kas zina, vai

šis pats bargais likums, ko jus tagad kommūnistiem
piemērojat, netiks kādreiz piemērots arī jums pa-
šiem." Ka tas ir taisnība, to labi zina Breikša
kungs, Birznieka kungs un visi buržujiskie kungi
šeit. Tas, kas vakar bija noziedznieks, šodien vai
rīt var būt valdnieks, jo mušu laika dzīves pulss sit
untumaini ātri. Tas ļoti bieži ir bijis un arī var but.
Tas, ka pašreiz Musolini un Hitlers ir pie varas, ne-
garantē, ka viņi valdīs mūžīgi. Ja arī pie varas ir
fašisms, tā nav strādniecības vājuma pazīme._ Ja
Vācijā pie varas ir nācis Hitlers, tas nenozīme, ka
Vācijas strādnieki ir sakauti. Viņi nav sakauti, jo
vēl nav bijis cīņas, Tad, kad sāksies cīņa, tad re-
dzēsim:, kas tiks sakauts!

Mūsu tiesas ir šķiru tiesas, un_ citādi, bez šau-
bām, šķiru iekārtā nemaz nevar but. Šķiru tiesas
piemēro likumā paredzētos sodus visa bardzībā.
Tagad šie sodi paredz vēl lielāku bardzību. Tas
pats Garlībs Merķelis, kas kādreiz cīnījās, buržuju
kungi, arī par jūsu labklājību, rakstīja par tiesām un
sodiem šādi: « Jānosaka, lai katrs tiek tiesāts no
savas šķiras, no savas šķiras ļaudīm, kuras locekļi
varētu būt arī no viņa biedriem." Tagad turpretim
zinām, ka strādniekus tiesā vienīgi tikaimantīga šķi-
ra — buržuāzija, piemērojot nevis zemākos, bet ar-
vien bargākos sodus. Šis pats Garlibs Merķelis,
uz kuru vietā un nevietā jūs, pilsoņu pārstāvji, at-
saucaties, tālāk sacījis sekojošo: «Ja griblai tie-
sātu taisni, tad. tiesātājiem visos_ sīkumos jaizpazīst
tiesājamo apstākļi, uzskati, ar vardu sakot — jā-
būt no tiesājamo vidus." —_ To jus, visiem līdze-
kļiem cenšaties nepielaist. Jus nepielaižat pat zvē-
rināto tiesas, kaut gan uz likuma pamata viņas pa-
stāv, bet jums bail viņas ievest. Jusļvisiem līdze-
kļiem cenšaties nodot tiesājamos strādniekus savu
birokrātu rokās un tad ar likumu noteicat, ka so-
diem, ar kuriem tiesnešiem jāsoda tiesājamie strād-
nieki, jābūt bargākiem par cara laika sodiem.

Pret šiem sodiem izsakās ari citi. juristi. Ja
Breikšs te sauca, ka Gruzenbergs esot kommūnists,
tad es te varu minēt vienu citu juristu — Šmitu,
kurš saka to pašu, ko Gruzenbergs. Vai jus teik-
sit, ka arī Šrnits ir kommūnists? Birznieks krata
galvu; viņš ir ar mieru pat savam, brālim likt cil-
pu kaklā, ja tas runā patiesību. (Starpsaucieni.)

Jaunais sodu likums ir paredzējis lielu patvaļu
arī cietumu priekšniekiem disciplinārsodu uzlikšana.
Turpmāk cietuma priekšnieks būs tas, kurš varēs
pateikt, kas ir «nelabojams noziedznieks", kam jā-
uzliek «kandalas", kas jāieslogakarcerīu. t. t.,_ u. t.t.
Cietuma priekšniekam iespējams dažādi spīdzināt
ieslodzītos, sevišķi tādos gadījumos, ja viņam ne-
patīk kāda ieslodzītā seja. Arī tad viņš var uzlikt
ieslodzītam dažādus sodus.

Mēs redzam, ka līdz ar vispārējā stāvokļa pa-
sliktināšanos, līdz ar strādnieku algas nosišanu vaļ-
rojas uzbrukumi strādniecībai arī politiskā ziņa.
Strādniecībai, nav iespējams sasaukt sapulces, ne arī
izdot savus laikrakstus. Pēdējā laikā bieži pilnīgi
atklāti ir rakstīts par strādnieku un zemnieku frak-
cijas likvidēšanu, un jāsaka, ne tikai ir rakstīts, bet
arī ir izmēģināts ko darīt. Lai izdarītu tā, ka vilks
būtu paēdis, un kaza paliktu dzīva, t. i., lai, satvers-
mi nepārkāpjot, likvidētu mūsu frakciju, politiskā
pārvalde, kas taču ir buržujiskās valdības izpildu
orgāns, iebrūk strādnieku un zemnieku frakcijas de-
putātu dzīvokļos. Vārdu sakot, politiskā pārvalde
rīkojas tāpat kā Vācijā, kur nodedzināja reichstagu,
lai provocētu vajāšanas pret kommūnistiem. Tanī
pašā nolūkā iebruka arī mūsu strādnieku un zemnie-
ku frakcijas deputāta Lapiņa dzīvoklī, izdarīja tur
kratīšanu un piesavinājās, neskatoties uz prote-
stiem, visus materiālus, visus papīrus, kur nebija
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virsū kāda strādnieku un zemnieku frakcijas depu-
tāta vārds, kam bija noplēsta pasta bandrole, kam
nebija vairs atzīmes par to, ka tie saņemti pa pastu.
— Viņi saka: «Pieradait, ka tie ir _Jusu, _ un mes
Jums tos atdosim; parādait, kur ir Jūsu vārds [ —
Ja vārda nav, mes tos papīrus paņemam. Pieradait
tos par saviem un nāciet pakaļ uz politisko pārval-
di — tur Jūs tos dabūsit!" — Vai katrai pa pa-
stu saņemtai korrespondencei, kaut arī ta būtu kāds
Krievijas izdevums, ko katram deputātam ir tiesība
saņemt, ir kādi citi pierādījumi, ka. tie saņemti pa pa-
stu, jabandrolenoplēsta? — Tāda kārta piesavinājās
'visus tos materiālus, kas bija atradušies strādnieku
un zemnieku frakcijas deputāta dzīvokli_ — un ne
tikai tur. Kaut gan laikraksti, ka_ «Pēdējais Brīdis"
un arī citi, cenšas patiesību noslēpt un raksta, ka
neesot aizskarti strādnieku un zemnieku frakcijas
deputātu īpašumi, ir taisni otrādi — visiem strād-
nieku un zemnieku frakcijas deputātiem tika atņem-
ti portfeli un izkratīti. (J- Birznieka starpsauciens,)
Tā ir, Birznieka kungs! Jus jaupriekšlaikus visu to
zināt; tas droši vien ir noticis ar Jūsu ziņu. (/.
Birznieka starpsauciens.) — Ja Jus sakāt: «vi-
su", tad ar to notikušo tikai apstiprināt! — (A
Gailīša starpsauciens.) — Pilnīgi pareizi, Gailīša
kungs! Mēs arī domājam, ka tas,ko ir izdarījusi po-
litiskā pārvalde, nav noticis tikai ar politiskas pār-
valdes ierēdņu «centību" vien, jo polītiska _ pārvalde
uz personīgu iniciatīvu to gan neiedrošinātos darīt.

Mēs redzam, ka Latvijas buržuāzija fašistize-
jas arvien vairāk un vairāk, un jāsaka, ja cara. žan-
darmus uzskatīja par neģēlīgākiem visa Eiropa, tad
uz līdzīga stāvokļa tagad ir nostajušies_ arī Latvijas
«demokrātiskie" ministri un prokuratūras ierēdņi.
Savā laikā cariskais tieslietu ministris Cerevitovs
līdz ar Pleskavas cietuma priekšnieku Cervinskt.
apstaigājot politiskos cietumus, izteikušies, ka
tas lasāms vēsturiskos materiālos par cietumnie-
kiem, ka par mazāko noziegumu šie cietumnieki sa-
ņemšot rīkstes un lodi. To pašu ir teicis arī mušu
kādreizējais «demokrātiskais" tieslietu ministris Pa-
bērzs, apstaigājot centrālcietuma polītiškos_ ieslo-
dzītos. Uz viņu žēlošanos, kaviņi tiekot turēti kar-
ceros pārāk neciešamos apstākļos, ministris atbil-
dējis: «Te nav viesnīca! Jus esat valsts noziedz-
nieki, un jums nekādi sodi nav par bargiem." — Ka
redzat, šis «demokrāts" ir teicis to pašu, ko cara
laika žandarms, Kad cietumnieki vel žēlojušies par
to, ka karceros viņi tiek pipkoti,. tad ministris Pa-
bērzs atbildējis: «Vai jus domājat, ka uzraugiem
pipkas dotas lai rotaļātos?" Protams, ne lai rota-
ļātos ! Cara žandarmiem pipku nebija, bet demo-
krātiskiem ir pipkas un, ka ministris pareizi sacījis,
ne jau lai rotaļātos. _ '

Apstākļi cietumos top arvien ļaunāki. Jāsaka,
ka šie apstākļi taps it sevišķi ļauni ar šī jauna likur
ma izdošanu, jo šis jaunais likums dod iespēju ar
lielāku bardzību izturēties pret ieslodzītiem strād-
niekiem.

Es gribu minēt dažus datus par to, par kādiem
sīkiem pārkāpumiem soda ieslodzītos strādniekus.
Jaunais sodu Likums paredz vel lielāku bardzību.
Jaunais sodu likums dod vel lielāku patvaļu cietumu
priekšniekiem un viņu vadītajiem pret cietumnie-
kiem. Mēs zinām, ka cara laikos cilvēki cietumos
sisti Es domāju, to atcerēsies (arī viens otrs no tiem
cilvēkiem, kas tagad sēž šeit un izdod šos spaidu
likumus, kaut paši ir izbaudījuši pipkas uz savas
muguras, Es jautāju, vai viņi aizmirsuši, ka pasi
cara laikos sisti un pipkoti?!

Tagad demokrātiskos, cietumos dara to pasu.
Pastāvīga cilvēku sišana notiek Daugavpils

^
cietu-

mā. Tur apstākli ir bijuši arvien ļaunāki ka citur,

un jāsaka, ka līdz ar jaunā soda likuma izdošanu
apstākli kļūs vēl jo ļaunāki. _.

Ruvins Cvi sists par to, ka koridora, satiekot
paziņu, pasniedzis tam roku. — Dvojakins sists
par prasīšanos uz ateju. Uzraugs sacījis: tagad
nav nekāda prasīšanas. Kad šis atbildējis, ka vi-
ņam ir pārāk liela nepieciešamība, tad uzraugs pie-
skrējis un iesitis pa seju. — Rikalu 1932. gada
jūlijā priekšnieka palīgs Molčanovs sitis par skatī-
šanos logā un pēc tam ielicis karcerī. — Kiseļevu,
Kirilu, sitis uzraugs Spiridovskis par toka viņš
pārāk lēni gājis uz pirti. Uzraugs _ aicinājis steig-
ties; viņš teicis, ka ar koka tupelēm nevar tik ātri
paiet. Par to uzraugs pieskrējis klāt un viņu sitis.
— Stabulnieks, Vladislavs, arī sists, par to, ka pā-
rāk lēni gājis uz kanceleju. Arī viņš gājis tanīs pa-
šās koka tupelēs, kādās jāiet cietumniekiem, jo ci-
tus apavus neļauj valkāt. Ja nu cietumniekikoka
tupelēs staigā lēni, tad uzraugi viņus par to sit. _—
Siņickis 1932. gada jumja sjsts par atsacīšanos est
brokastis pirms mazgāšanas. Vlasovs, Semjons,
sists par to, ka «melnajā mēnesī" pieņēmis no citiem
biedriem ēdienu. Ko nozīme «melnais mēnesis"?
Tas nozīmē, ka cietuma priekšniekam ne par šo, ne
par to ir tiesība noliegt ieslodzītiem saņemt vēstu-
les, produktus, atņemt tiesības satikties u. t. t. Cie^
tumnieks tiek pilnīgi izolēts, un viņam nav nekādas
tiesības, ne iespējas uzturet_ jebkādus sakarus, ar
ārpasauli. Ja nu šādos apstākļos nostādīts, bada iz-
mērdēts cietumnieks — no ta uztura, ko izsniedz
cietumā, nevar dzīvot — ir pieņēmis no sava
biedra ēdienu, tad par to viņu sit. — Rīkinu, Ko-
nonu, 1932. gada 24. oktobrī vecākais uzraugs
Strauss sitis par to, ka pie viņa atrasta zīmīte. Cie-
tumnieki un sevišķi politiskie ieslodzītie atrodas, tā-
dos apstākļos, ka jūsviņus varat nosist vai pat uz-
kārt, tomēr pie pirmās izdevības tie centīsies sazi-
nāties ar saviem biedriem un izlietos visus līdze-
kļus, lai biedriem palīdzētu. Ta ir ar visiem ideji-
skiem cilvēkiem, kādi sevišķi ir politiskie ieslodzī-
tie. (Starpsaucieni.) Bez šaubām, jus varat to ne-
atzīt, bet politiskie ieslodzītie cilvēciska biedrisku-
ma dēļ vienmēr centīsies sazināties ar saviem bied-
riem, sarakstīties, un noliegt to var tikai, tādi zemi-
ski cilvēki, kādi ir tagadējie cietumu priekšnieki.
Un ne tikai cietumu priekšnieki — jādi esat jus
visi: breikša birznieki un citi, kuri tādus likumus
izdodat, jūs esat ne mazāk zvēriski. —

Ņegrovs 1932. gada 1. maija sists par skatīša-
nos pa logu. Daugavpilī cietuma likti karceros., tā-
pat kā visur citur, bez kāda iemesla. — Červins,
Dāvids, likts karcerī par to, ka 1922. g. 27. oktobri
pie viņa atrasta kāda zīmīte. — ymokurovs 22.
novembrī likts karcerī par to, ka žēlojies cietuma
direktoram Vanagam, bet iepriekš neesot ziņojis
cietuma priekšniekam par neciešamo stāvokli. Viņš
sists pa seju, lietojot vārdus: «Suns tāds, vai tev
nav jāžēlojas, man — priekšniekam

^
nevis Vana-

gam?" _ Semjomovs sists par klauvēšanu pie sie-
nas 1932. gada 20. oktobrī.

Rēzeknes cietuma ir tas pats,_ Esvaru. minēt
šādas ziņas par_ katru cietumu, Jus tas apšaubāt,
bet jūs varat tās pārbaudīt.

Rēzeknes cietumā 1932, gada 23. marta Elba un
Janševskis ielikti uz 10 dienam karcerī, kāds N. —
uz 7 dienām un sodīts ar «melno mēnesi", tāpat arī
Risins ar 7 dienām un «melno mēnesi" par prasī-
šanos uz ateju. Uzraugs nav gribējis viņus izlaist,
uzsaucis, lai turot mutilai gan taču katram cilvē-
kam saprotams, ka zināmos gadījumos, nevar ne-
prasīties. Par to cietumniekus iesloga karcerī. —
Lazarevs ielikts uz 7 dienam, karcerī, tāpat ari vel
citi par klauvēšanu pie sienas saviem biedriem, Tas
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ir tas pats, kas ar zīmīšu rakstīšanu. Tiek uzlikti
bargi sodi tiem, kas ir gribējuši būt biedriski pret
saviem biedriem, Pa.r to cilvēki tiek sisti.

Bez tam 1vēl jauna represija ir tā, ka ieslodzī-
tiem nedod klades rakstīšanai. Tas politiskos ie-
slodzītos skar vissmagāk, jo rakstīšana un lasīšana
ir galvenais līdzeklis, ar ko politiskie atvieglo savu
grūto cietuma mūžu. Nedot viņiem klades nozīmē
padot viņus jaunai morāliskai spīdzināšanai.

Tukuma cietumā politiskajiem ieslodzītiem ne-
dod galdiņu. Es tur nosēdēju 11 mēnešus, un 7 mē-
nešus man nedeva galdiņa. Arī tagad vienam' ot-
ram nav galdiņa. Kad pasniedz ēdienu, tad tas jā-
liek vai nu uz sēdamāsoliņa, un pašam jāsēd zemē,
vai vienkārši ķīniski jāsēž uz grīdas un jāēd. Nav
iespējams arī neko uzrakstīt. Uz palodzes nedrīkst
rakstīt, jo no sargtorņa_ uzraugs ar šauteni draud
nošaut ikkatru, kas parādīsies pie loga. (Starpsau-
cieni.) — Pastāstīšu arī par Krievijas Butirkiem,;
vispirms apskatīšu Latvijas «butirkus". (Starpsau-
cieni.) —

Tas pats termiņa cietumā. 1932. gada aprīlī no
termiņa cietuma mēģināja izbēgt Vorotinskis, Čak-
stiņš un_Platmalni.eks. Pēc tam, kad viņi noķerti,
viņi noģērbti, sisti gumijas stekiem un kulakiem tik-
mēr, kamēr uz viņu sejām un citām miesas daļām
paradījušas asinis. Sišanas pazīmes un asinis bi-
jušas redzamas vēl pēc 4 dienām. Sitēji galvenā
kārta bijuši vecākie uzraugi Mitričkovs un Rācenis
un priekšnieka palīgs Macuļēvičs, Situši tādā kār-
ta, ka bez sišanas, uz ielas kulakiem,, stekiem un
revolveru spaliem, sisti vēl pie ieejas karcerī: uzrau-
gi sastājušies cieši karcera durvīs, citi aiz muguras,
un visi situši, kādēļ upuriem bijis ar varu jāizlau-
zās caur sitēju «stroju" uz karceri...

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): De-
putāt Berg, man Jums jāatgādina, ka Saeimas kār-
tības rullī paredzētais runas laiks jau izbeidzas.
(Starpsaucieni.)

F. Bergs (turpina): Žēl, ka nedabūju pastāstīt
par pārējiem Latvijas cietumiem un arī par Krievi-
jas Butirkiem. Es pastāstītu, ka tie jūsu šķiras
pārstāvji, kas ieslodzīti Butirkos, dzīvo desmitkārt
labāk, nekā Latvijas, brīvībā dzīvo strādnieki. Lat-
vijas cietumos strādniekus spīdzina; Krievijā nav
nolūka spīdzināt ieslodzītos, viņus tikai izolē, bet
jus Latvijas cietumos strādniekus fiziski un morāli-
ski spīdzināt. Tādēļ, lūk, jūs nevar nosaukt citā-
di ka par bendēšanas atbalstītājiem. Ne .tik vien
Latvijas likumi paredz tādu. strādnieku bendēšanu
— jus to atklāti ieteicat savām iestādēm — kas
ne vienreiz vien ir kļuvis zināms — strādniekus
pat apšaut uz ielām ...

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): De-
putāt Berg, Jūsu runas laiks ir izbeidzies!

F. Bergs (turpina): Jūs gribat arī mūsu frakci-
jas deputātus ieslodzīt cietuma. Mēs negaidām no
jums_ nekādas žēlastības. Mēs zinām, ka jūs mūs
pirmā izdevīga gadījuma «bēgot" apšausit, kā Hit-
lers apšauj strādnieku pārstāvjus — reichstaga
deputātus Vācija. Tāpat jūs esat gatavi to darīt
šeit.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): Lū-
dzu beigt runāt!

F. Bergs (turpina): Visā Īrijā nevarējuši at-
rast bendi, bet jus kurš katrs esat gatavi izpildīt ben-
des amatu, (Priekšsēdētaja biedrs J. Rancans zva-
ni.) — Es vel ņemšu vārdu, lai pastāstītu, kā iet
citos Latvijas «butirkos".

Priekšsēdētaja biedrs J. Rancans: Iesniegts
priekšlikums:

„Liekam priekšā runas laiku par šo dienas kārtības
punktu samazināt uz 10 minūtēm."

Viens deputāts var dabūt vārdu par, viens —
pret šo priekšlikumu, Vārds deputātam Gulbim
pret priekšlikumu 5 minūtes.

O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Deputāts Breikšs klausījās, klausījās, un tā kā viņš
arī pieder tai profesijai, kas valkā melno tiesas palt-
raku, tad viņš it labi zina, cik viņam pašam lielas bai-
les no tiem saviem, darbiem, ko viņšpa melnā paltra-
ka valkāšanas gadiem ir sagādājis savam mūžam. Ja
Breikšs, kurš ir sēdējis tur tiesas kambaros un sle-
peni gatavojjs gadu krājumus, uz strādnieku mugu-
rām, lai strādnieki tiktu nosmacēti cietuma mūros,
šinīs asfalta zārkos, tad viņam, lūk, vīram, kad jā-
dzird taisnība par to darbu, kādu viņš sagādājis
strādniekiem, kļūst bail. Tādēļ arī vispirms viņš
meklē ceļus, kā aizbāzt muti strādnieku un zemnie-
ku frakcijas deputātiem, un vāc parakstus runas lai-
ka samazināšanai. Es strādnieku un zemnieku frak-
cijas vārdā prasu neaizbāzt muti runātājiem, kas
grib izteikties par šo jautājumu.

Šis ir svarīgs jautājums. Tas ir vesels likumu
krājums, kas nevis uzlabo Latvijas strādnieku un
vispār Latvijas iedzīvotāju labklājību, bet to paslik-
tina, aizvien dziļāk dzen strādniecību postā un
daudz jaunekļu padara par fiziskiem un garīgiem
kropļiem, turot tos, cietumā pa 10—15, pat 20 ga-
diem. Jau dzīviem esot,_ viņiem izsūc asinis, ar kan-
dalam un dažādiem citādiem spīdzināšanas paņē-
mieniem. Arī strādnieku un zemnieku frakcijas
deputātus gatavojas bāzt cietumā; arī viņiem ga-
tavo važas tie paši breikši, skujenieki, blodnieki um
birznieki. Šīs važas buržuāzijai jākaļ strādnieku
un zemnieku frakcijas deputātiem tāpēc, ka viņi ir
tie, kas pasaka taisnību par Latvijas tiesām; par
Latvijas cietumiem, par Latvijas strādnieku stāvo-
kli, pasaka taisnību, kā strādnieki varētu uzlabot
savu stāvokli. Lūk, tāpēc buržuāzija gatavo strād-
nieku un zemnieku frakcijas deputātiem važas un
lai tas varētu ievest, viņiem nekur nejauj izteik-
ties. Tapec arī Breikšs ir iesniedzis šo priekšliku-
mu, Buržuāzijai bail no saviem darbiem, lai gan
viņa ir apņēmusies un nozvērējusies ievest šo liku-
mu. Viņa ir apsolījusi ievest važas u. t. t.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): De-
putāt Gulbi, Jūsu runas laiks izbeidzies!

O. Gulbis (turpina:) Buržuāzijai bail no dar-
biem, ko viņa grib darīt pret strādniecību. Viņa
grib lai neviens nezinātu un nedzirdētu, ko viņa
dara un gatavo fronte pret strādniekiem; tamdēļ
lieku priekša runas laika samazināšanu noraidīt.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Par priekš-
likumu vārds deputatarriBreikšam 5 minūtes. (Sau-
ciens pa kreisi: «Galvenais cietumu priekšnieks!")

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputatu_ kungi! Noklausoties kommūnistu tuk-
šas un muļķīgas runas, jānāk pie slēdziena, ka visai
viņu runāšanai katra ziņa jādara gals. Vēl no vi-
ņiem pieteikušies pie vārda kādi 2—3. Ar viņu lek-
cijām un tukšajam un bezkaunīgajām deklarācijām
mes tikai velti tērējam 1 savu laiku un atļaujam graut
sava parlamenta un valsts cieņu; tāpēc es lūdzu
Saeimu pieņemt mušu priekšlikumu par runas laika
ierobežošanu uz 10 minūtēm.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Deputāta
J. Breikša u. c. iesniegtais priekšlikums par runas
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laika saīsināšanu, apspriežot šo jautājumu uz 10 mi-
nūtēm, nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par deputāta Breikša u. c. priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Breikša u.
c. priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Atturējušos nav. Par deputāta Breik-
ša u, c. priekšlikumu nodotas 56 balsis, pret —
23 balsis, atturējušos nav. Tā tad šis priekšlikums
pieņemts. Turpmākiem runātājiem runas laiks_ sa-
īsināts uz 10 minūtēm. — Vārds deputātam
Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski)*).

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): De-
putāt Jeršov, Jūsu runas laiks ir izbeidzies! —
Vārds deputātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Apspriežot valdības izdoto
sodu likumu faktiski ir skarti divi jautājumi. Pret
pašu sodu likumu mūsu frakcijai nav absolūti nekā-
du iebildumu, jo ir laiks mūsu sodu likumus moder-
nizēt un pieskaņot mūsu tiešām vajadzībām; tā-
pēc tā izdošana ir tikai apsveicama. Mēs balsosim
par sodu likuma nodošanu kommisijai.

Kas attiecas uz otru likumu, kas cieši saistīts
ar šo sodu likumu, proti — noteikumiem par dis-
ciplinārsodu likuma ievešanu, tad mūsu frakcijai jā-
aizrāda sekojošais.

Disciplinārsodu likums ir izdots 1930. gadā. un
visu laiku tam vēl nav bijis likuma spēka._ Tas ta ir
bijis tāpēc, ka disciplinārsodu likuma spēkā stāša-
nās ir iespējama tikai tad, kad ir nodibinātas admi-
nistratīvās kameras. Kamēr administratīvās kame-
ras nav nodibinātas, tikmēr disciplinārsodu likumu
pēc mūsu frakcijas pārliecības nav iespējams rea-
lizēt, tikmēr tas nav piemērojams_ mūsu apstākļiem.
Civildienesta likums, kur paredzēti disciplinārsodi,
ir daudz vieglāks nekā tas disciplinārsodu likums,
kas izdots 1930. gadā, bet nav vēl ieguvis likuma
spēku, Ja šo disciplinārsodu likumu ievedīs dzīve
jauar 1. jūliju,kā tas paredzēts, tad intelligento dar-
binieku stāvoklis ar to bus pasliktināts; tapec, lai
tas nenotiktu, mēs iestāsimies par disciplinārsodu
likuma ievešanas atlikšanu līdz administratīvo ka-
meru ievešanai.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Rūtiņām.

A.Lūkins (kristīgais darba bloks): Godātie de-
putātu kungi! Kas attiecas uz sodu likumiem, tad
pret tiem sodu likumiem, kas tagad ir spēka resp.
pret vecajiem sodu likumiem, kas visu laiku ir bi-
juši spēkā...

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Atvainojiet,
deputāt Lūkin, tagad vārds ir deputātam Rūtiņām.

P. Rūtiņš (strādnieku _un zemnieku frakcija):
Tas, ka tagadējā buržujiskā valdība centas šo jau-
no sodu likumu pieņemt satversmes 81. panta kār-
tībā, jau pierāda, ka valdība baidījās nākt plašākas
sabiedrības priekšā, baidījās nākt šeit parlamenta
ar šī sodu likuma iztirzāšanu, jo baidījās no pašu
iedzīvotāju domām par šo sodu likumu.

Mēs uz katra soļa dzirdam, ka ir krize, unka
šīs krizes dēļ mūsu labklājība ir stipri pasliktināju-
sies; bet tanī pašā laikā mēs redzam, ka ieved jau-
no sodu likumu.

Priekš pāris gadiem šo jauno sodu likumu uz
dažiem mēnešiem atlika, motivējot tā, ka tas prasī-

*) Runas atreferējums nav iesniegts

šot lielākus līdzekļus. Ta tad ta speķa stāšanas ir
atlikta uz dažiem mēnešiem, līdzekļu trūkuma deļ.

Tagad, kad krize ir vēl vairāk padziļinājusies,
kad samazina strādnieku un ierēdņu algas, ieved šo
jauno sodu likumu, šo jauno skandāla režīmu, lai vel
vairāk apspiestu tos aktīvos cīnītājus, kas cīnās pret
sava stāvokļa pasliktināšanu, kas cīnās par darbu
un maizi. Buržujiskie juristi un buržujiskā tiesa ir
noteikta šķiras tiesa un savu likumu iztulkošana
vēršas pret strādniecību kā šķiru. Šī buržujiskā
tiesa varēs notiesātos iekalt važās un spīdzināt.

Visu Latvijas pastāvēšanas ]aiku cietumnieku
stāvoklis ir sistemātiski pasliktināts. Lai tikai at-
ceramies progresīvo sodu režīma ievešanu cietu-
mos. Ko tas ir devis? Vai buržuāzijai, sastādot
par zināmu laiku bilanci, būs iespējams teikt, ka šis
progresīvais soda režīms cietumniekus ir labojis —
arī no buržuju redzes stāvokļa? Uz to jāatbild ar
noteiktu nē.

Paskatoties cietumu dzīvē, redzam, ka katrs
cietumnieks, ja nesaņem uzturu vai pabalstu no ārie-
nes, ir pilnā mērā padots bada nāvei, jo tā rācija, ko
izsniedz 22 santimu vērtībā, ir tik maza, ka tiešam
cilvēks pakāpeniski mirst badā.

Tālāk, ielūkojoties cietumu dzīvē, redzam, ka
rītos, kad no kameras ņem cilvēkus, darbā, šie bada
mirstošie cietumnieki lūgtin lūdzas, lai viņus ņem
darbā, lai par to varētu saņemt 200 gramu maizes.

Cietuma uzraugs izmanto šo bada_ mirstošo
strādnieku stāvokli, uzdod viņiem par pārējiem kaut
ko ziņot; kas uzraugam kaut ko ziņos, tas bus šī uz-
rauga acīs tas priekšzīmīgais cietumnieks, ko va-
rēs apzīmēt par cietumnieku ar priekšzīmīgu uzve-
šanos; tad viņš varēs stāties pie darba, lai saņemtu
šos 200 gramus maizes.

Šis neciešamais stāvoklis, protams, ieslodzītos
padara par tādiem pilsoņiem, kuri, izejot sabiedrī-
bā, ir vairāk kā nederīgi, bez kādas sabiedriskas
morāles, bez noteiktiem uzskatiem', kuri katrā ga-
dījumā savus tuvākos strādniekus un darba biedrus
nodos. Apzinīgi, vismaz kaut cik cilvēcīgi domājoši
pilsoņi šādu cilvēku diezcik augstu nevērtē, bet mēs
zinām, ka kapitālistiskā iekārta, kas ir noteikti, sa-
brukuma stāvoklī, vairs spēj pastāvēt tikai ar pro-
vokāciju, špikiem un tādiem cilvēkiem, kurus var
pieskaitīt tādiem, kam nav noteikta šķiras uzskata,
kas grib pārējos pilsoņus izprovocēt un nodot cie-
tumiem.

Agrāk — cara laikos cietumos cietumnieku pie-
kaušana bija aizliegta. Arī Latvijas instrukcija bija
tāda, ka ja kādu cietumnieku uzraugs piekāva, tad
viņš varēja žēloties, varēja iet pie ārsta un tad
ārsts parasti, lai glābtu stāvokli, teica, ka deguns
ir iekaisis, vai kāds saspiedums uz miesas. Tagad
ar gumijas steku ievešanu ir legalizēta arī piekau-
šana. Tagad nav noslēpums, ka piekaušana notiek.
Ja jautā cietuma priekšniekam, kāpēc ir steki, viņš
saka: ja jau uz ielas policija piekauj pilsoņus, tad jus
taču esat ar ierobežotām tiesībām, un pret jums arī
šos stekus var lietot; mēs esam jūs situši un sl-
tīsim. —

Represijas pret visu strādnieku šķiru palielina,
un beidzot grib novest pie tā, lai strādniekus cietu-
mu mūros nobendētu.

Mēs, revolucionārie strādnieki, varam, aplieci-
nāt, ka ar tādiem likumiem, kas nesakrīt ar civilizē-
tās pasaules likumiem, radīs visplašāko nemieru ne
tikai Latvijas strādnieku masās, bet visas pasaules
strādnieku masās. Pārliecībā, ka mēs gūsim visās
pasaules strādnieku kā morālisku, tā citāda veida at-
balstu, mēs sāksim noteiktu cīņu ārpus parlamenta
pret šo likumu.
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Visnoteiktāko cīņu sāks Latvijas cietumos smo-
košie strādnieki, kuriem, redzot_ draudošo pakāpe-
nisko nāvi, neatliek nekas cits ka izšķirties un mirt,
lai ar savu nāvi Latvijas buržuāziju piespiestu šo
sodu likumu atcelt nākošiem strādniekiem, kam bus
jāsmok Latvijas cietumos.

Latvijas buržuāzija ar šo pretspēku rēķinās.
Tas ir visiem skaidrs, Lai jau šodienno šīs katedras
apspiestu protestu pret to, iesniedza radikāļu priekš-
likumu — ierobežot runas laiku uz 10minūtēm.

Apskatīt šo sodu likumu pašos pamatos, cik
kurš pants ir drakonisks, salīdzinot ar vecajiem cara
laika sodu likumiem, nav iespējams, bet, vadoties
tikai no piedzīvojumiem, katram strādniekam
skaidrs, ka, lai pašreizējos apstākļos Latvijas bur-
žujiskais parlamenta sastāvs pieņemtu kādu likumu
pieņemdams, tas katru dienu, pat katru stundu plašu
iedzīvotāju masu stāvokli pasliktina. Lai šis ne-
miers, šī iedzīvotāju pretestība nevarētu iz-
pauzties...

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): De-
putāt Rūtiņ, Jūsu runas laiks ir pagājis!

P. Rūtiņš (turpina): Sodu likumus papildina,
lai varētu apspiest strādniekus, lai_ ar pakalpīgam
grupiņām varētu realizēt savus nolūkus un paradīt,
it kā viņi valdītu sabiedrības, plašu iedzīvotāju ma-
su vārdā.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Gulbim.

O. Gulbis (strādnieku un zemnieku_ frakcija):
Ar lielu bravūru, nolasot valdības deklarāciju, Blod-
nieks teica, ka uzklausīšot arī katru citādi domājoša
domu un to ievērošot. Tagad, apspriežot: tik sva-
rīgu jautājumu, kā sodu likumu, kas skar, ka teicu,
visu Latvijas strādniecību un arī visu Latvijas tautu,
taisni no valdības atbalstītāju aprindām nāk tie, kas
aizbāž muti citādi domājošiem. Tagadēja valdība,
Bļodnieka valdība, kas teica, ka atļaus pastāvēt arī
citādi domājošiem un izteikt savas domas, tagad
pēc viena mēneša valdīšanas laika nāk ar šo drako-
nisko sodu likumu, drakoniskiem preses, biedrību un
citiem likumiem, kas aizbāž muti citādi domājošiem.

. Ja nupat vairāk kā 50 balsu nodeva par priekš-
likumu, kas aizbāž muti citādi domājošiem, tad mēs
nešaubāmies, ka viņi nekaunēsies arī balsot par ši
sodu likuma pieņemšanu. Tas ir vajadzīgs tagadē-
jās valdības politikas realizēšanai. Tas ir vajadzīgs;,
lai realizētu likumu par kandalām, par preses žņau-
giem un biedrošanās brīvības ierobežošanu.

Vai tāda valdība, kas grib dzīvot ar durkļiemi,
ar kandalām, ar mērdēšanu cietumos, ar provokā-
ciju, ilgi valdīs? Tāds jautājumsrodas, ne tikai tiem,
kas domā tā kā mēs, Vai tā valdība valdīs ar tā-
diem līdzekļiem? Jūs valdāt ar kandalu režīmu! —
Jums, profesora kungs, gan vajadzēja padomāt par
to, ka arī citi grib teikt brīvu vārdu, tāpēc Jums va-
jadzēja runāt citādāk. —

Ka šis kandalu režīms ir vajadzīgs valdībai, to
pierāda satversmes 81. panta kārtībā izdotie likumi.
Pirmais tāds satversmes 81. panta kārtībā izdotais
likums ir valdībai draudošais ierēdņu un pārējo
strādnieku algu jautājuma likums. Taisni šis algu
jautājums vispirms prasa pieņemt drakonisko kan-
dalu režīmu visiem tiem-, kas mēģinās cīnīties pret
valdības nodomiemalgu pazemināšanā kā ierēdņiem,
tā pārējai strādniecībai. Tagad bāž cietumos, ie-
kaļ važās strādniekus tikai par to, ka viņi visur un
arvien ir bijuši pret algu samazināšanu un pret
strādnieku stāvokļa pasliktināšanu, nemaz neprasot
citus noziegumus, lai strādniekus iebāztu uz 4—5
gadiem cietumā. Pietiek, ja ir cik necik pierādīts,

ka strādnieki piedalījušies streika pret algu samazi-
nāšanu, lai viņus iesēdinātu uz 4—5 gadiem cietu-
mā. Valdībai šie likumi_vajadzīgi

^
lai strādniekiem

un valsts ierēdņiem noģērētu pēdējo ādas gabaliņu.
Ja vienam otram ierēdnim vēl ir kas palicis, pāri,
ja viņiem vēl ir, ko ēst, tad tagad valdība grib tiem
atņemt pēdējo maizes, gabaliņu un to atdāvināt lau-
ku un pilsētu buržuāzijai, kura ir valdības bāze.

Lauku un pilsētu buržuāzijai ir vajadzīgs šis
drakoniskais sodu likums, kas katru strādnieku pec
7—8 gadu nosēdēšanas cietumā padara par kropli.
Jau tagad cietumos ir tādi apstākļi, kas ne vienu
vien strādnieku padara vājprātīgu, kas ne vienu vien
strādnieku aizvada nelaikā uz Matīsa kapiem. Ta-
gad apstākļus grib vēl vairāk pasliktināt. Ikviens,
kas ir bijis cietumā, būs redzējis, kā apietas ar cil-
vēkiem, kas cīnījušies par strādnieku stāvokļa uz-
labošanu, kas cīnījušies vispār par darba apstākļu
uzlabošanu; tos cietumā visvairāk apspiež, tos sma-
cē centrālcietuma II korpusa apakšstāvā, kur ir ļoti
mitras telpas, un kur saules nekad neredz. Šiem
ieslodzītiem nelēgālistilem jāpārtiek tikai no cietu-
ma putras, ar kuru nepietiek, lai cilvēks varētu dzī-
vot normālu dzīvi. Turpretim dažādi afēristi

^
sa-

biedrības naudas izsaimniekotai!, dažādi izsūcēji,
_ krāpnieki u, t. t. sēž labākās, kamerās; tie staigā
* baltām rokām,, tiem ir higiēniski apstākļi, bet cīnī-
tājiem par strādnieku stāvokļa uzlabošanu jāmitinās
mitros kazematos. Strādnieku cīnītājiem, tiem, lūk,
ir šie aukstie, mitrie kazemati un otrā korpusa
«kļetkas", kas ir gluži līdzīgas tām «kļetkām", kuras
tagad stāv Sarkanajos spīķeros, kur atrodas cirkus
zvēri, kuras katrs var iet apskatīties. Tās ir «kļet-
kas" bez galda, bez krēsla, ar lāvu un maisu, kur jā-
sēd, kur jāēd, kur jāguļ un arī cits, kas jādara, kas
ir nepieciešami. — Tādi ir apstākļi cietumos,

Ir vēl arī cietumu priekšnieki, cietumu admini-
strācija, kura galvenā kārtā komplektējas no tādiem
cilvēces deģenerātiem, kuri tiešām paši liekami cie-
tumā, nevis pie apcietināto uzraudzīšanas.

Ir tādi fakti, piemēram, par Jelgavas cietuma
priekšnieka palīgu Bambīti. Ieslodzītajam Jeršo-
vam atsūtīta nauda, bet šis vīrs to naudu piesavi-
nās ; kad prasa — neatdod. Kad atmosīaira sāk jau
tā sabiezēt, ka pārējā sabiedrība sāk interesēties par
šo naudu, tad šis vīrs pēc daudz mēnešiem pie al-
gas, saņemšanas to naudu atdod. — Ari citos cietu-
mos ir tādi paši «bambīši", kas piesavinās ieslodzī-
to naudu savai uzdzīvei, netiklībai; tāpat ir fakti, ka

.cietumu uzraugi, piemēram kāds Draugša, izvaro
cietumnieces.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): De-
putāt Gulbi, Jūsu runas laiks ir izbeidzies!

O. Gulbis (turpina): Kad pēc vairāk gadiem
notiesātām sievietēm piedzimst bērni, kur ir pierā-
dījumi, kādā kārtā viņi radušies? Šie gadījumi ti-
kai nenāk gaismā, jo šādi vīri kā draugšas un bam-
bīši tiek pārcelti tikai uz citu vietu par tādiem pa-
šiem kungiem.

Ar drakoniskiem sodu likumiem valdība grib
turēties pie varas, grib panākt to, ko viņa ir solī-
jusi lauku lielburžuazijai, tāpat pilsētu buržuāzijai,—
grib panākt algu pazemināšanu. Lai to realizētu,
katrs, kas tam pretojas, jābāž cietumā. Lai no šiem
cietumiem, no šo cietumu mūriem nelauztos ārā ne-
viens protests, cietumnieki jāpadara par fiziskiem
un garīgiem kropļiem. Ne tagadējā, ne arī cita bur-
žuju valdība neapspiedīs, strādniecību ne ar kādiem
likumiem, ne ar kādām kandalām. Pārii visām kan-
dalamaug strādniecības spēki, ir auguši un vēl augs
turpmāk jaunam uzvarām,

14 M «
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Priekšsēdētaja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Lūkinam.

A. Lākins (kristīgais darba bloks)_: Godātie
deputātu kungi! Es brīnos, ka tieši kreisas aprindas
tik ārkārtīgi uzstājas pret to, ka valdība ir izdevu-
si šo sodu likumu. Mums taču visiem labi zināms,
ka pret vecajiem, līdzšinējiem sodu likumiem ir uz-
stājušās galvenam kārtām kreisās_ aprindas, vien-
mēr visos laikos un katrā gadījuma ir bijušas opo-
zicijā pret šiem likumiem.

No valsts dibināšanas dienas ir pagājuši daudz
gadu, bet caur Saeimu pie jaunā sodu likuma mes
neesam varējuši tikt. Ko tad valdība ir tagad darī-
jusi? — Valdība ir izpildījusi to, ko taisni kreisais
spārns ir prasījis. Valdība ir izdevusi jauno sodu
likumu un nevis tādu, kādu prasa koalicijas_ aprin-
das. Absolūti nē! Likums ir izdots pilnīgi tāda re-
dakcijā, kādā to ir pieņēmusi Saeimas sodu likuma
kommisijā.

Kāpēc jus, kungi, tagad uztraucaties un runā-
jatko tamlīdzīgu, ka valdība ar šo sodu likumu gri-
bētu kaut kā vērsties pret opozīciju, pret kreiso
spārnu vai strādnieku aprindām? Tas taču ir Sa-
eimas darbs. Tas ir Saeimas kommisiju darbs. Ja
jūs šo darbu negribat atzīt, tad negribat vispār atzīt
to, ka sodu likumos ir bijušas vajadzīgas kādas pār-
maiņas.

Visiem ir skaidrs, ka šeit plenārsēde uz ātru
roku šo jauno sodu likumu nevar izdot. Tanī ir ap
600 pantu. To izņemot cauri, strādājot tā, kā mēs Sa-
eimā strādājam, īsā laikā nav iespējams, un varat
būt pārliecināti, ka tad mēs ne šinī, ne arī nākošajā
sesijā pie jaunā sodu likuma netiksim.

Mums, kristīgajam darba blokam, būtu daudz,
ko iebilst pret tiem sodu_ likumiem, kas izdoti
satversmes 81. panta kārtībā; bet ja ir tā, ka ve-
cie sodu likumi vairs nav piemērojami, ka tie pali-
kuši laika garam iepakaļ, tad arī mēs piekrītam, ka
valdība izdod jaunus sodu likumus, un_ piekrītam, ka
tos izdod tādā redakcijā, kādā tos pieņēmusi Saeimas
sodu likuma kommisijā. Ja viņa sodu likuma pro-
jektu iesniegtu šeit plenārsēdē, tad mums_ būtu
daudz, ko prasīt, lai tur grozītu; bet šinī ziņā mēs
negribam likt valdībai šķēršļus ceļa, lai musneno-
sauktu par atpakaļrāpuļiem un neteiktu, ka mēs gri-
bam paturēt spēkā vecos sodu likumus. Nē, mēs
negribam paturēt spēkā vecos sodu likumus!

Jūs visu laiku prasāt jaunus sodu likumus. Lai
jūs ātrāk tiktu pie jauniem sodu likumiem, mēs pie-
kritām, lai valdība tos izdod un pie tam izdod ne-
vis valdības redakcijā, Mendera kungs_ — ka tas
bija pirmo reizi, kad Pabērza kungs_ nāca ar valdī-
bas projektu —, bet gan izdod, kā tas ir tagad,
burts burtā Saeimas sodu likuma kommisijās redak-
cijā. Ja jūs gribējāt pārmaiņas
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du likumus, tad es nezinu, kā jūs tagad varat pret
tiem cīnīties.

Es arī saku, ka tur ir daudz kas, kā agrāk ne-
bija. Tur ir viens jautājums, kas jums sevišķi ne-
patika — važu uzlikšana. Tas Jau pieskaras bū-
tībai; bet ja arī ņemam pēc būtības, tad — pa-
klausaities!

Nāves sods ir atcelts. Ja nu vienam piespriež
mūža spaidu darbus, tad viņš cietumā var noslep-
kavot vienu, otru, trešo un, varbūt 10 cilvēku, un
nekādas represijas pret to nevar vērst, jo pāri par
mūža spaidu darbiem absolūti it neka nav. Vaja-
dzīgs kāds līdzeklis, lai savaldītu tos, kas notiesāti
mūža spaidu darbos, vajadzīgas kādas represijas,
kaut arī tās būtu niecīgas.

Mēs nedomājam, ka važas uzliks katra gadīju-
mā, bet mēs arī gribam, lai citi cietumnieki ar liku-

Krāiumā Saeimas Stenografu
biroja Rīga, Saeimas laukumi

mu būtu pasargāti no tādiem, kas notiesāti mūža
spaidu darbos. Kaut kādas represijas pret tiem. va-
jadzīgas.

Es domāju, ka par to vajadzēja balsot ne tikai
pilsoniskajām spārnam, jo tas ir vismazāk ieintere-
sēts, lai jaunais sodu likums naktu speķa, bet par to
vajadzēja balsot ari jums.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds depu-
tātam Matisonam.

A. Matisons (strādnieku un zemnieku frakcija):
Šeit kristīgais Lūkins nupat deklarēja, ka viņi esot
izpildījuši tikai to, ko kreisais spārns visu laiku
esot prasījis. Tā tad strādnieki paši esot prasījuši
karātavu režīmu.

Man jāsaka, ka strādnieki pie lemšanas kom-
misijā nemaz nav bijuši; tā tad teikt, ka viņi ir
prasījuši tādu likumu, ir lielākā bezkaunība, ko kri-
stīgie varēja izteikt. Ja jau tagad bez kāda likuma
politiskiem liek važas, tad, ja šo likumu pieņems,
pats par sevi saprotams, to piemēros katram poli-
tiskam ieslodzītam. Važas liks pirmām kārtām po-
litiskiem ieslodzītiem.

Dažiem piemēriem illūstrēšu, ka pašreiz, pastā-
vot tagadējiem vecajiem sodu likumiem, rīkojas ar
politiskiem ieslodzītiem provinces cietumos. Man
jāaizrāda, ka jaunajā sodu likumā ir pasliktinājumi
uz visas līnijas, un turpmāk represijas pret politi-
skiem ieslodzītiem desmitkārtīgi pavairosies.

Valmieras cietumā 1932. gada jūlija politisko
notiesāto Liepiņu no Rūjienas administrācija izolēja
un it kā par disciplināriem pārkāpumiem vairāk
mēnešu turēja atsevišķā kamerā. Lai gan pec cie-
tuma noteikumiem šādu sodu nevar uzlikt vairāk
par vienu mēnesi, tomēr Liepiņš atsevišķa kamera
ir turēts vairāk mēnešu, līdz beidzot viņš šo spīdzi-
nāšanu vairs neizturēja un saslima ar nerviem, ta ka
bija jāievieto trako mālā. Viņu pārveda uz centrāl-
cietumu un ievietoja V korpusā, t. i. trako_maja.
Tādā pašā stāvokli ir novesta ari politiska apcieti-
nātā Vāvere, kuru arestēja 1932. gada jūlijā un visu
laiku turēja viennīca, atsevišķa kamera. Lai gan
cietuma ārsti Vāveri bija atzinuši par slimu ar ner-
viem akūtā veidā, tomēr kopkamerā viņu neievie-
toja, un spīdzināšana turpinājās tik ilgi, kamēr viņu
noveda galīgā ārprāta stāvoklī.

Loti nehigiēniskos apstākļos ir arī kopkameras
sievietes, kur 3 soļus platā un 4 soļus gara telpa no-
vieto 4—10 ieslodzītās politiskās sievietes. Mar-
kus, Karļeviča un Vītola bija novietotas no 1932.
gada septembrim līdz 1933. gada janvārim sie-
viešu kopkamerā, kur vienā kamera bija 12—14
sieviešu, to starpā arī ar maziem bērniem —
zīdaiņiem. Ja kāda iedrošinājusies protestēt pret
to un prasīt, lai viņas, atdalītu no maziem
bērniem, vai arī bērnus atdalītu no viņām1, tad
tās vienkārši ieliktas karcerī it kā par dumpja rīko-
šanu cietumā.

Valmieras cietumā daudz politisko ieslodzīto
sieviešu turētas kopā ar prostituētām, kuras bijušas
akūtā veidā saslimušas ar sifilisu. Lai gan vairāk
reižu ieslodzītās pret to protestējušas, cietuma ad-
ministrija viņu protestiem nav piegriezusi ne ma-
zākās vērības, bet protestētājas atkal ievietotas kar-
cerī. 1932. gada decembri šinī pārpildītajā kopka-
merā vēl ielikta pazīstamā Valmieras klaidone Tod-
lebena, kura slimojusi ar lipīgu slimību, un kurai uz
kājām bijuši strutojoši augoņi. Pret šādu rīcību ie-
slodzītās atkal protestējušas. Todlebena no kame-
ras gan izvesta, bet pārējās cietumnieces nosodī-
tas ar «melno" mēnesi par sacelšanos, lai gan tas
bija dibināts protests. Vāvere, kura blakus kamerā
arī atbalstījusi šo protestu, slimai, neapģērbta aukstā
ziemas laikā ielikta karcerī. Kas pret šādu necilvē-
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cīgu rīcību iedrošinājies protestēt, visas tas sievie-
tes nosodītas ar karceri un „melno"mēnesi.

Cēsu cietumā nav labāk kā Valmieras cietumā.
Kāds politiskais ieslodzītais Drabinskis slimojis vai-
rāk mēnešu ar zarnu iekaisumu akūtā veidā. Ne-
skatoties uz to, ka viņš vairāk reižu prasījis, lai vi-
ņu pārvieto slimnīcā, jo vieninieku kamerā pie pa-
stāvošās cietuma kārtības un pārtikas, kādu parasti
izsniedz veseliem cietumniekiem, taču nav iespē-
jams uzturēt savu veselību cietumniekam ar slimām
iekšām, neskatoties uz to, ka viņš vairāk reižu pra-
sījis, lai viņu pārvietu uz centrālcietumu, admini-
strācija viņu nav pārvietojusi, bet gan par «buntoša-
nos" ievietojusi karcerī sodīšanai.

Tiesā kāds politiskais ieslodzītais Purvītis un
Ceriņš protestējuši pret politiskās pārvaldes necil-
vēcīgo apiešanos ar viņiem. Kad viņi tiesā visas
šīs nebūšanas atklājuši un prasījuši sodīt vainīgos
ierēdņus, tad, atvesti atpakaļ cietumā, šie politiskie
ieslodzītie ar cietuma administrācijas pavēli ievie-
toti 7 dienas karcerī.

Sevišķi raksturīgs gadījums, kas norāda, kā rī-
kojas cietumu priekšnieki, noticis Cēsīs. Cēsu cie-
tuma priekšnieks Čalders paņēmis Dreimaņa grā-
matu veikalā dažādas grāmatas savām, personīgām
vajadzībām par apmēram 50 latiem. Kad grāmatu
tirgotavas īpašnieks Dreimanis nevarējis sagaidīt,
kad cietuma priekšnieks viņam par šīm grāmatām
samaksās, un piesūtījis vairākkārtīgi atgādinājumus,
lai viņš nomaksātu savu parādu, cietuma priekšnieks
Čalders licis priekšā Dreimanim par šo summu iz-
rakstīt kvīti uz cietuma kancelejas vārda, it kā viņš
būtu šīs grāmatas ņēmis cietuma kancelejas, vaja-
dzībām. Lai savu naudu dabūtu atpakaļ, Dreimanis
Čaldera vēlēšanos izpildījis, Tā tad jūs redzat, kā-
dā veidā cietuma priekšnieks tieši noziedzīgā kār-
tā, piesavinās naudu, kas droši vien bija paredzēta
pārtikas iegādāšanai cietumniekiem, Šinī gadījuma
cietuma nauda , izlietota priekšnieka personīgām
vajadzībām.

Šis un neskaitāmi daudz citu gadījumu rakstu-
ro cietumu administrācijas, neģēlīgo rīcību attiecībā
uz cietumniekiem. Latvijas buržujiskā tiesa viņus
par šādu rīcību nesoda, bet gan soda strādniekus,
kad viņi prasa sev pienācīgu dzīvi un pienācīgu al-
gu. Ja strādniekus par to ieliek cietumā, tad tur
viņus atkal soda cietuma administrācija.

JPret tiem, kas labprātīgi negrib mirt bada
nāve un prasa sava stāvokļa uzlabošanu, kas uzstā-
jas par strādnieku stāvokļa uzlabošanu, tagad ir
izdots šis jaunais sodu likums.

Viens no lielākiem pasliktinājumiem ir tas, ka
tagad cietuma soda vietā ir spaidu darbi. Strādnie-
kiem, kuriem turpmāk būs jāsaduras ar šo sodu II-
kumu,_ nebūs citas izejas kā lietot bada streiku, un
to strādnieki arī darīs, jo citas izejas tiem nav; ci-
tādi viņiem nav iespējams uzstāties pret jauniem
drakoniskiem sodiem, pret jauno sodu likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):
Ņemu vardu strādnieku un zemnieku, frakcijas uz-
devuma vēlreiz, lai protestētu pret mutes aizbāša-
nu, ar ko atkal strādniekiem grib uzlikt jaunus žņau-
gus un represijas. Vēlreiz gribu protestēt to strād-
nieku vārda, kuriem pašiem nav iespējams prote-
stēt, proti — ieslodzīto strādnieku vārdā.

Kā jau teicu, cietumos ieslodzīti ne tikai uz ie-
las saķertie stradnieki.bet arī strādnieku un zem-
nieku frakcijas deputāti._ Tagad represijas pret
strādniekiem ir nesalīdzināmi lielākas par cara lai-

ka represijām; tāpēc visas strādniecības vārdā
protestēju pret jauno sodu likumu.

Jaunie sodi būs bendēšanas sodi. Līdzšinējie
sodi bija daudz mīkstāki, bet arī pateicoties šiem
sodiem-, tika nogalināti vairāk desmit strādnieku ide-
jisko cīnītāju, kuru vārdi ir . sekojošie: politiskā
ieslodzītā Šomka, Dančauska, Lielcepure, Marta
Mende, Leons Paegle, Bergs u. c. Visi šie cīnītāji
ir nobendēti. Turpmāk, kad sodi būs daudz nepa-
nesamāki, strādniecības vadoņus bendēs vēl neģē-
līgāk. Ja tagad augstākais soda mērs bija 8 gadi,
tad turpmāk būs 10 gadu. Ir taču skaidrs, ka, ie-
kaļot strādniekus dzelžos, tie ir atdoti nāvei; tā-
pēc strādnieku un zemnieku frakcijas vārdā prote-
stēju pret jaunā sodu likuma pieņemšanu.

Breikšs šeit teica, ka viņš un visa pilsonība esot
par šī jaunā sodu likuma pieņemšanu tāpēc, ka tas
būšot vērsts arī pret korruptantiem. Tie ir neģēlī-
gi meli un liekulība; tas redzams jau no tā, ka tie
paši pilsonības pārstāvji — kā Leikarts un, pie-
mēram, mācītājs Sanders, kuri tagad ir apmeklējuši
cietumos ieslodzītos fašistus un it kā protestējot pret
Kerenska likumu, ne ar vārdu neprotestē pret šo
jauno neģēlīgo sodu uzlikšanu strādniekiem.

Tā tad, ja sods ķer pilsoņus, tad šie pilsoņi uz-
traucas, un fašisti tiks izlaisti no cietuma; turpre-
tim mācītāju kungi nesaka ne vārda par sodu pie-
mērošanu strādniecības politiskajiem darbiniekiem.
— Tā tad mēs redzam, ka ir meli tas, ko saka Breik-
ša kungs, ka šis likums...

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Berg, es lūdzu neattiecināt ne uz vienu deputātu
izteicienus, kādi šeit nav atļauti.

_ F. Bergs_ (turpina): Šādai neģēlīgai rīcībai nav
citāda apzīmējuma, Es tai nevaru atrast cita vārda.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Berg, saucu Jūs pie kārtības!

F. Bergs (turpina): Vai priekšsēdētājs nevar
pateikt vardu, ar kādu varētu šo viņu izturēšanos
nosaukt? Kamēr- šāds vārds nav pateikts, diemžēl,
es nevaru atrast cita vārda.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Berg! (F. Bergs turpina runāt.) Deputāt Berg, es
ņemu Jums vardu!

F. Bergs (turpina): Es protestēju pret šādu
buržuju neģēlīgu izturēšanos! Es protestēju, pret šo
neģēlīgo sodu likumu, kuru sociāldemokrāti ar sa-
vu priekšsēdētāju Paulu Kalniņu grib atļaut pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Es lūdzu, deputāt
Berg, beigt runāt! — Vārds deputātam Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gi! Ta ka debates ir īsas, tad es tikai pāris vārdos
gribu atbildēt vienam tiesneša kungam. Man jau
starpsauciena nacas polemizēt ar Pabērza kungu,
noradot viņam, ka_ viņš nezina sodu likumu. Ta-
gad tas pats man jāsaka Lūkina kungam.

Lukina kungs šeit izteica tādu pārmetumu: ko
jus gribat .ko jus šeit cīnāties, pret ko jūs šeit visu
laiku uzstājaties? Jus taču paši visu laiku esat
protestējuši pret veciem cara laika likumiem; nu,
luk, ņemiet to jauno Latvijas pilsonības likumu un
esiet miera ar to, ņemiet tik to kukuli pretī! —

Man uz to jāatbildJ_ūkinakungam un viņa kri-
stīgai loģikai, ka ja mes sakām, ka vecie cara lai-
ka likumi_ nav labi, Latvijas demokrātijai nav sevi-
šķi piemēroti, tad tas nebūt nenozīmē, ka to vietā
vajaga likt vel sliktākus, Nē!_ Jāizdod tāds likums,
kas tagadējai demokrātijai būtu vairāk piemērots
neka līdzšinējais.
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Nav iespējams īsa laika dēļ pie šī plašā jautāju-
ma pakavēties ar pamatīgu juridisku analīzi. Varu
tikai aizrādīt uz to, ko teicu, ka jaunajā sodu likuma
ir tādi noteikumi, kas viņos nemaz neienes ta sau-
camo demokrātisko garu.

Kas attiecas uz veciem Krievijas likumiem',
1903. gada likumiem — žēl, ka Lūkina kunga nav
šeit klāt, to viņam patiesi derētu _ noklausīties, —
tad, cienījamie kungi, taisni tai daļā, kas zīmējas uz
vispārējiem kriminālnoziegumiem, šie likumi ir vie-
ni no liberālākiem Eiropā. Mēs esam protestējuši
pret šī likuma politisko daļu, bet nekāda ziņa pret
veco sodu likumu vispārējo noziegumu daļu.

Vecais krievu krimināltiesību zinātnieks, no ku-
ra visiem mūsu tiesnešiem vajadzētu mācīties —
Tagancevs, pastāvošo sodu likumu autors, ir —-
protams, no pilsoniskā viedokļa — ārkārtīgi libe-
rāls jurists, un 1903. gada sodu likumi — es do-
māju, Pauluka kungs to apstiprinās — ir sava
garā, savā sodu sistēmā, savā pieeja pie ta cilvēka,
ko saucam par noziedznieku, pie ta zagļalaupītajā,
dedzinātāja, slepkavas — ārkārtīgi liberāls likums.
Turpretim tas gars, kas ir jaunajā sodu likuma, ir
vācu sodu likumu gars, kas ir bijis svešs ari visai
tai krimināltiesību attīstībai, kādu no latviešu tau-
tas pamošanās piedzīvojusi Latvija. Šis gars ir bar-
gāks, tas runā par važām, par bargiem sodiem. Ar
bargu iebaidīšanu grib cilvēku atturēt no ta nodarī-
juma, ko mēs saucam, par noziedzīgu nodarījumu.
Pēc šī gara, pēc šīs pastiprinātās represijas, šīs plet-
nes, kas stiprāk pacelta pāri pār visu to tautas daļu,
kuru mēs tiesājam kriminālās tiesas, šī gara deļ šis
likums ir sliktāks. Tas neatbilst tai liberālai pieejai,
ar kādu modernā pasaule galu galā pieiet tai sabied-
rības daļai, kuru saucam par noziedzniekiem.

Nerunāsim par politiskām lietām. Savos vis-
pārējos noteikumos šis sodu likums var skart kuru
katru cilvēku — arī katru no jums, kas te šodien
sēž un domā, ka viņš no tiesu represijām pasargāts,
bet tomēr kaut kāda nodarījuma dēļ, kaut kādu iek-
šēju dvēseles notikumu dēļ var ierindoties skaita,
ko sauc par slepkavām* par šāvējiem, par citu cil-
vēku ievainotājiem. No tas pieejas viedokļa, ar kā-
du vecie Krievijas 1903. gada sodu likumi noziedz-
niekam piegāja (Krievijā tie nebija spēkā visās da-
lās — mēs Latvija tos ievedami\ tie bija liberāla
gara apgaroti likumi, kādu gan šinī jaunajā sodu li-
kumā vairs nesastopam.

To es gribētu pateikt tam miertiesnesim, vārdā
Lūkinam, kas te uzstājās kristīgo frakcijas vārda.
Man gribētos teikt: lai nukām, betmacītajiem gan
nebūtu jāuzstājas par važām šinī bēdu ieleja, kura
mēs dzīvojam.

Šis jaunais sodu likums esot sodu likuma kom-
misijās projekts. Šai kommisijā nomusu frakcijas
bija tikai viens pats Cielēns, kas jus pārbalsot ne-
varēja.

Gribu aizrādīt arī vel uz ieverojamo_ pazīstamo
krievu juristu Gruzenbergu, velako_ senatoru Gru-
zenbergu, kas asi polemizēja pret ša likuma autoru
Minču un aizrādīja uz to nevēlamo garu, kāds šinī
sodu likumā valda. Tā tad ne sociālisti vien, bet
arī pilsoniski liberāli juristi uzstājas pret to garu,
kas ir šai likumā. Tas ir pilsonības atriebības gars.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rūtiņām.

P. Rūtiņš (strādnieku un zemnieku_ frakcija)
^Šovakar apspriežamā jaunajā sodu likuma, tāpat ari

pašos likuma tulkošanas pantos skaidri_ saskatāmas
atkal tās pilnvaras, ko dod Latvijas tiesām, kuras _ir
noteikti šķiru tiesas, kuras noteikti kalpo turīgas

šķiras stāvokļa aizsardzībai un, likumu iztukojot,
vērsās pret strādniekiem.

Atliek tikai paskatīties līdzšinējā prakse, Iepa-
zīstoties tikai ar zināmiem vienas lietas izziņas ma-
teriāliem, mēs nonākam pat līdz smieklīgumam.

Ir apcietināts kāds darba zemnieks, pie kura at-
rasts viens strādnieku kalendārs, kas ir gan bijis
pārdošanā, bet pēc 3 mēnešiem konfiscetsŠo dar-
ba zemnieku tiesā. Šis strādnieku kalendārs ir pie-
rādījums, un izziņas materiālos redzamska izmek-
lēšanas tiesnesis no valsts statistiskas pārvaldes ie-
vāc ziņas, cik balsu par strādnieku un zemnieku par-
tijas sarakstu, kurā šis darba zemnieks iir kandidē-
jis, tai pagastā nodots Saeimas vēlēšanas un cik
pašvaldības vēlēšanās. Ar to, ka par šiem sarak-
stiem1 ir nodoti daži simti balsu, un pie šī darba zem-
nieka atrasts konfiscētais kalendārs,_ viņa darbība ir
pietiekoši pierādīta, un viņu notiesā ar 4 gadiem
spaidu darbos. Visas pārsūdzības ir veltīgas, visas
instances atzīst šos pierādījumus par pietiekošiem-,
un sods jāizcieš.

Šī izteiksme — šķiru naida kultivēšana dod pla-
šas iespējas likuma tulkošanaipēc vajadzības; kat-
rā gadījumā to tulkos citādi, atkarībā no konkrētiem
apstākļiem. Tas, protams, nepaiet nezināms un ne-
redzams plašākām strādnieku masām, kas izjūt, iz-
bauda šo likuma tulkošanu. Tas katru dienu plašas
iedzīvotāju masās rada lielu īgnumu pret tiesām,
pret instancēm, kas ir tik vienpusīgas.

Mūsu laikos taču dzīvo arī tādi cilvēki, kam Ir
bijusi darīšana ar cariskām tiesām. _ Viņi pasaka, ka
toreiz tiesneši bijuši daudz pedantāki, likumus tul-
kojuši daudz burtiskāk un visos tādos gadījumos,
kad nav bijis pietiekošu pierādījumu, apsūdzētos at-
taisnojuši. Mūsu apstākļos tas ir citādi.

Es neminēšu vārdus. Es personīgi sarunājos ar
kādu juristu, Viņš teica, ka tas esot vesels skandāls.
Juristiem, kaut arī jūs esat buržuāzijas kalpi, taču
vajadzētu prasīt, lai likumu iztulkotu kaut cik pie-
mēroti. Šis jurists teica, ka viņam bijusi sarunaar
tiesnešiem. Viņi teikuši, ka viņiem paliekot tāds
iespaids,, ja esot kāds kreisi domājošs cilvēks, tad
sprieduma formulēšanā viņiem vajaga but gataviem.
(Starpsaucieni.)

Vienā otrā gadījumā uzpirktos politiskas pār-
valdes lieciniekus tiesneši cenšas izvest no neveikla
stāvokļa. Kam ir bijusi izdevība noskatīties šādu
lietu procesu, tie to zina. Tāda ir šķiru tiesa un
prokuratūra, kuru reprezentē Latvijas buržuāzija!
Katrā gadījumā šos atpirktos lieciniekus cenšas no
neveiklā stāvokļa izvest.

Jaunajā sodu likumā, bez šaubām, ir atstats arī
tas, ka šo likumu var tulkot daudz plašāk, neka tas
bija ar veciemkrievu, Nikolaja izdotiem sodu liku-
miem. Strādniekiem, bez šaubām, jāuzstājas pret
šādiem likumiem.

Te nāca kristīgais un liekulīgi — saprotams,
katra kristīgā stiprā puse ir liekulība — un svēti
pateica: jūs prasāt jaunu, bet ja jums tagad jaunu
dod, tad jūs esat pret to. Ja viņš tik naivi domā,
ka tie, kas' viņu dzird, nesaprot viņa liekulību, ka
šis jaunais, lai gan tas ietver karātavas un važas,
lai gan tas ir pasliktinajums, jāpieņem tikai tapec, ka
tas ir jauns, un mēs jaunu esot prasījuši, tad jāsaka,
ka tik vientiesīgs neviens no mums nav. JTādus
vientiesīšus var salasīt tur, kur kristīgie savāc ve-
cas sieviņas, proti — baznīca, kur tas viņus uz-
klausa. Ja tā saka šeit, tad tāda liekulība izsauc ti-
kai smīnu.

Strādnieki visā šinī sodu likuma saskata noteik-
tus strādnieku šķiru iznīcinošus sodus. Buržuāzija
grib iznīcināt strādniekus, kas uzstājas par darbu
un maizi un pret tiem necilvēcīgiem dzīves apsta-
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kļiem, kādos viņus ir novedusi buržujiskā iekārta,
no kuriem viņi nespēj izkļūt. Buržuāzijas nolūks ir
šos aktīvistus cietumos iznicināt.

Bez šaubām, buržuāzija atkal nak it ka ar cil-
vēcīgu likumu. Strādniekus uzreiz uzvilkt pie sta-
ba viņa negrib: tas būtu necilvēcīgi; bet ja ļauj
dzīvot 3—4 gadus važās, ja ta jānonīkst, tad ta ir
dabīga nāve. Tāds buržuāzijai ir attaisnojums. Arī
pret sabiedrību viņa var mazgāt rokas nevainība,
ja attiecīgais cilvēks cietuma apstākļos tik ātri no-
lietojies.

Šinīs neģēlībās, ko vērš pret strādnieku tiesī-
bām, strādnieki saskata zināmas šķiras izrēķināša-
nos ar pretējo šķiru. Strādnieki, bez šaubām, lie-
tos visus līdzekļus šīs cīņas turpināšanai, lai arī cik
lielus upurus no viņiem tā prasītu.

Man liekas, ja mušu buržuāzija būtu kaut cik
liberāli domājoša un rēķinātos arī ar pāreja valstu
liberāļu domām, tad viņai, starptautiska mēroga ru-
nājot, vajadzētu drusku kautrēties XX gadu simtenī
.atgriezties pie važām, kuras ar strādnieku un da-
ļas pilsoņu uzstāšanos ir nokratītas jau revolūcijas
gados. Neaizmirstiet, ka jūsnevaldīsit mūžīgi'! Vi-
si šie likumi tikai pacels strādniecības aktivitāti, un
viņa nokratīs šīs važas, kā arī visu buržujisko
iekārtu.

Vajaga tikai paskatīties tanīs valstis, kur val-
da fašisms. Ņemsim kaut vai to pašu Poliju. Tur,
lai gan ir ļoti drakoniski līdzekļi, proletariāts kopā
ar darba zemniekiem iziet cīņā pret Piļsudska dik-
tatūru. Pašlaik šī ir visvājākā diktatūra, jo tai pre-
tim stāv strādnieku spēki.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Rū-
tiņ, laiks beigt!

P. Rūtiņš (turpina): Polijas proletariāts
^

atsva-
bināsies no važām, ko cenšas tam uzlikt. Tāpat at-
svabināsies arī Latvijas proletariāts, vienalga, kā-
das važas tam uzliks.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija:
runā krieviski)*).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: (zvanī): Deputāt
Jeršov, Jūsu runas laiks ir izbeidzies!

L. Jeršovs (turpina)*).
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Vārds strād-

nieku un zemnieku frakcijas deputātam Gulbim.
O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija):

Nu, profesor Zālītes kungs, priekš dažām dienām
kāds vīrs solījās Jūs nošaut, bet tagad Jūs tos pa-
šus izlaižat no cietuma un balsojat par šo fašistu ro-
ku darbu (sauciens pa kreisi: «Par nošaušanas li-
kumu!") — par nošaušanas likumu. Jums nav
bailes no vīriem, kas piedraud Jūs nošaut, lai da-
būtu Jūsu mandātu; tagad Jūs ejat kopā ar tiem!

Tāpat gribētos teikt Lūkinam: vai tad viņš ie-
domājas, ka vēl kāds ir sists ar tādu gara aklību kā
viņš? Lūkins grib iestāstīt, ka šis likums esot la-
bāks par agrākiem cara laika likumiem. Ja Lū-
kins nav redzējis tos sodu likumus, kas ir bijuši
līdz šim, un kāds ir jaunais likums, tad tā ir lieta par
sevi; bet ja viņš ir kaut reizi to izlasījis, kaut ap-
skatījies, kaut dzirdējis no citiem, tad gan viņam
vajaga saprast, ko nozīmē līdzšinējie, un ko nozīmē
tagad apspriežamais likums.

Ja ir runa par sodu likumiem, kuri lai progresī-
vi uzlabotu ieslodzīto cietumnieku stāvokli, uzlabo-
tu cietumnieku stāvokli vispār — labošanas, bet

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

ne iznīcināšanas nozīmē, tad gan šim Lukinam va-
jadzēja piegriezties citur, vajadzēja pārbraukt pāri
Zilupei uz to zemi, ar kuru te_ baida Breikšs un citi
buržuji. Tad viņš redzētu, kadusvajadzeja šos li-
kumus, lai uzlabotu cietumnieku stāvokli.

Ja viņš saka, ka vajadzīgas važas, lai viens ie-
slodzītais nenoslepkavotu otru, tad gan laikam pats
Lūkins to nav dzirdējis, un ari neviens cits neva-
rēs apliecināt, ka tādas lietas cietumā būtu notiku-
šas, Tādas lietas nevar notikt, jo tur pat maize jā-
plēš kā vilkam ar zobiem, pat nazi nedod, un ja dod,
tad uzraugs stāv klāt, lai nazi neizlietotu kur citur,
bet tikai maizes nogriešanai, un lai nazis tur nepa-
liktu. Tie ir reti gadījumi, kad dod nazi; tapec par
kādu noslepkavošanu, par kādu iespēju, kur viens
ieslodzītais mēģinātu otru noslepkavot, nevar but
pat runa.

Tagad saka, ka cietuma apstākļus grozīšot. Kā
tad tos grozīs? Vai ar to, ko ieved jaunais sodu li-
kums, apstākļi labosies?

Tagad pienesumus pielaiž paris reižu mēnesī —
ne vairāk par 2 reizēm mēnesī, bet spaidu darbu
cietumniekiem, ja viņiem ir piederīgie, vienu reizi
mēnesī. Uzturs diloņa slimiem ir tik slikts, ka vlr
ņiem nav nekādas iespējas savu dzīvi paildzināt,
vai, sodu izcietušiem, iziet no cietuma mūriem, lai
savu veselību uzlabotu. Uzturs ir ļoti slikts, un tie
ieslodzītie, kas slimo ar diloni, ir pilnīgi padoti iznī-
cībai. Ja diloņslimā uzturu uzlabo un dod viņam
olas, tad katrs diloņslimais zina, kaviņam drīz jā-
mirst, ka viņš jau ir novests līdz nāvei; tad viņš
skaidri zina, ka viņu nekas vairs neglābs. Tikai tad
šie slimnieki dabū olas.

Tādi, lūk, ir apstākļi. Šos apstākļus vajaga uz-
labot; tāpēc līdzšinējie likumi nederēja, tāpēc tos
vajadzēja labot, lai ieslodzītiem dotu labāku uzturu
un arī pārējie apstākļi būtu labāki kā līdz šim,. Ne-
kādā ziņā nevajadzēja izdot tādu jaunu sodu likumu,
kas apstākļus vēl pasliktina. To Lūkina kungs vēl
nezina, vai arī negrib zināt, bet grib mums iestāstīt,
ka ar šo jauno progresīvo likumu ieslodzīta cietum-
nieku stāvoklis uzlabosies. Tās ir tīrās blēņas, ko
šeit sacīja Lūkins.

To pašu sacīja arī citi buržuji, ka jaunais sodu
likums esot tam nolūkam, lai uzlabotu, lai mēģinātu
uzlabot ieslodzīto stāvokli. Es nenosaukšu to vār-
du, par ko šeit vienam runātājam 1 — Bergam,
jau ņēma vārdu un ņems arī man, ja es to nosaukšu
īstā vārdā. (Sauciens no vietas: «Sper tik vaļā!")

Breikšs, tāpat arī Kiršteins un citi kungi piemi-
nēja Butirkus.

Es jums teikšu, ka Padomju savienības cietu-
mos nekomandē: mierā, piecelties, stāvēt! u, t. t.
(Sauciens no vietas: «Kā tad?") Padomju savie-
nība uzturs ir 1,5 mārciņas maizes dienā, tēja un cu-
kurs, bet šeit Latvijā tikai auksts ūdens. — Pie-
nesumi un satikšanās ir divas, reizes nedēļā, bet šeit,
ja nav brāļa vai māsas, sievas vai vīra, tad ieslo-
dzītais nedabū redzēt nevienu dzīvu cilvēku no ār-
pasaules, jāpietiek ar tām 4 sienām un ar tiem, kas
staigā pa koridoriem ar pipku pie sāniem. Daudzie
Latvijas cietumos ieslodzītie nelēgālisti nedabū ne
pienesumus, ne arī satikšanos,

Padomju savienībā kulturālā dzīvē viss, kas ir
legaļs valstī, ir legāls arī cietumā. Pie mums cie-
tuma neielaiž pat «Domas", kas nav revolucionārs
žurnāls. Padomju cietumos ir puķes, sienas avīzes,
radio, sporta laukumi, teātri, kori. (Smiekli.) Viss
tas ir Padomju cietumos. Ja jūs piedzīvosit Padom-
ju varu, tad jus paši_ ar prieku to baudīsit. (Jautrī-
ba.) Tur viss ir labāk ka pie mums. Pie mums sa-
tikšanās ir reiz vai augstākais, 2 reizes mēnesī.
Padomju savienībā satikšanās ir 2 reizes nedēļā. —
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Sarakstīšanās spaidu darbos notiesātiem pie mums
ir vienreiz mēnesī, bet tur — vienu reizi nedēļā.
Pie mums, ja nav sievas vai vīra, no sarakstīšanās
ar ārpasauli galīgi jāatsakās. — Padomju cietumos
iepriekš atsvabina no cietuma, tikai neatsvabina par
citu ieslodzīto apmelošanu un provocēšanu, bet gan
uz kommisijās lēmuma pamata, pie kam šinī kom-
misijā ir vārds apcietinātiem un viņu pārstāvim;
tur ir arodbiedrību pārstāvis un arī guberņas tiesas
pārstāvis. — Padomju cietumos katras 2 nostrā-
dātas darba dienas skaita par 3 nosēdētām dienam;
darba laiks tikai 8 stundas dienā. Pie mums dzen
darbos nakti, dzen 13—14 stundu, un ja pasaka, ka
valstī pastāv likums, kas prasa, lai nodarbina tikai
8 stundas, tad pasaka: cietumi taču ir, lai jus spie-
stu visiem līdzekļiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Gulbi, Jūsu laiks izbeidzas.

O. Gulbis (turpina): Padomju cietumos nav
karcera. Mēs, strādnieku un zemnieku frakcija, un
es jau trešo reizi saku visiem tiem, kas mūs dzird
un dzirdēs, ka nelīdzēs jūsu skandāla režīms!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāt
Gulbi, Jūsu runas laiks ir pagājis,.

0. Gulbis (turpina): Sodu likuma ievešana at-
balsojas arī Vācijā — ir atsūtītas līdzjūtības te-
legramas. Ja Čekoslovaķijā notika demonstrācijas
pie Latvijas sūtniecības— (Priekšsēdētāja biedrs
zvanī.)

Pret šo jauno sodu likumu strādnieki uzsāks ci-
ņu, kas atbalsosies visā pasaulē, un_ tad neaizmir-
stiet ... (priekšsēdētāja biedrs zvanī), ka tas, ko
jūs tagad sagādājat ieslodzītiem, kritīs atpakaļ uz
jūsu pašu pleciem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Muižniekam.

1. Muižnieks (Latgales kreisais sociālists): Sat-
versmes 81. panta kārtībā izdotais sodu likums, sa-
līdzinot ar iepriekšējo sodu likumu, kas arī izdots
satversmes 81. panta kārtībā, taisnību sakot, bez
šaubām, ir drusku izlabots — to nenoliedz ne-
viens; bet ja to salīdzina ar spēkā esošiem 1903.
gada sodu likumiem, tad tas ir daudz bargāks. Tā-
dēļ visi iepriekšējie runātāji cēla stiprus iebildumus
un aizrādīja, ka mums tagad nevajadzētu iet talak
par cara valdību un soda mērus uzlikt augstākus,
nekā ir uzlikusi cara valdība. Saeimas sodu_ liku-
ma kommisijia šādu projektu tomēr ir izstrādājusi.

Tagad jūs visi aizbildināties, ka likums, ko Sa-
eimas sodu likuma kommisijā ir izstrādājusi, esot
ideāls, tanī neesot nekas labojams, ne grozāms.

Saeimas sodu likuma kommisijā ir 5 personas.
Deputāti tanī ievēlēti nevis sodu likuma galīgai iz-
strādāšanai, bet gan projekta izstrādāšanai, un šie
cilvēki, šie deputāti, lai arī kā gribētu, visas Saei-
mas domas, sevišķi Saeimas kreisa spārna domas
nevarētu izteikt, jo Saeimas kreisais spārns šaikom-
misijā nav pielaists.

Sodu likums bija paredzēts Saeimas dļenas
kārtībā. Vai tad nevarēja to izstrādāt šeit plenār-
sēdē? (Starpsauciens: «Pašlaik strādājam!") Ja,
pašlaik mēs, protestējam 1tāpēc, ka jus baidījāties pat
caur šo reakcionāro Saeimu laist cauri sodu likumus,
un tāpēc to vajadzēja izdot satversmes 81. panta
kārtībā. Tā tad jums zināmas bailes ir.

Otrkārt, kāpēc jums ar to ta jāsteidzas un tas
jāieved ar 1. jūliju? Vai tad jus,, deputātu kungi,
nevarējāt pie šī likuma pastrādāt visu vasaru? Al-
gu jūs taču saņemat diezgan labu! (Starpsaucieni.)
Pilnīgi pareizi, tāpat kā Muižnieks — tapec ļoti

labi varējāt pastrādāt. Jūs ar kreiso, revolucionāro
strādnieku domām nerēķināties. Revolucionāro
strādnieku domas jūs baidāties uzklausīt; tapec,
kungi, šodien nebrēciet, neaurojiet, ka _ strādnieki
pret šo likumu protestē un navapmierinati ar režī-
mu, ko vērš pret viņiem, ka strādnieki nav apmieri-
nāti ar to, ka viņu kārtas cilvēkus par vienas prok-
lamācijas nomešanu uz ielas notiesā ar 5—6_ ga-
diem spaidu darbos, ka par vienas proklamācijas
atrašanu pie viņiem viņus notiesā spaidu darbos,
bet cilvēkus, kas ir apzagusies, kas valstij nodarī-
juši miljoniem lielus zaudējumus, palaiž brīvība. Jū-
su pašu demokrātiskā centra kungi, direktori tagad
ir brīvībā, kaut gan viņi valstij ir nodarījuši

^
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miljonu latu zaudējumu. Tie nedabūs nekādu so-
du, uz viņiem neattieksies nekāds likums. Redziet,
kas notiek, bet šos faktus, īstenību jus ar savu au-
rošanu gribat apslēpt. Tomēr, agri vai veļu, tie nāks
dienas gaismā.

Visu to ievērojot, mēs, kreiso vēlētāju, pārstāv-
ji, Latvijas strādnieku un zemnieku pārstāvji tādiem
sodu likumiem nevaram piekrist un apelējam ne pie
jums, bet pie Latvijas strādniekiemi un sakām, ka
šis likums pret strādniekiem vērsīsies daudz bargāk
nekā līdz šim.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates
izbeigtas. — Vārds personīgā lietā deputātam Zā-
lītēm uz 5 minūtēm.

P. Zālīte (prof. K, Baloža darba partija): Kom-
mūnistu runātāji, diemžēl, mani spieda ņemt vardu.
Es viņiem varētu atbildēt, ja gribētu runāt līdzīga
veidā, par mūsu cietuma režīmu, kuru viņi nolika.
Es arī šo režīmu neslavēju; bet man ir ziņas ari
par Krievijas cietumiem, kur ir daudz šaušalīgāki
apstākļi nekā tie, kurus minēja pie mums. Pie
mums cietumos ieslodzītie tiek labāk paēdināti, un
varam teikt, ka mūsu cietumi, salīdzinot ar kommū-
nistu cietumiem, ir tīrā paradīze. Tagad jus esat
nemierā ar tiem.

Vai jūs domājat, ka es pievienojos runas laika
ierobežošanai uz 15 minūtēm- tādēļ, lai aizbāztu
jums muti? Es balsoju par runas laika ierobežoša-
nu tāpēc, ka jūs varat visu patiesību par strādnie-
kiem izteikt daudz īsākā laikā. Mēs negribam: klau-
sīties jūsu muļķības, kurās neredzam nekāda satu-
ra; tāpēc, lai jūs nekavētu mūsu_ laiku, un lai mes
varētu strādāt lietderīgu darbu, tāpēc, un nevis, lai
ierobežotu jūsu brīvību.

Es esmu par to, ka valdībai jādod visiem Lat-
vijas strādniekiem, visai darba tautai, visiem cil-
vēkiem darbs, un maize, un arī brīvība. Latvija
jāvalda brīvībai, bet ne tādai brīvībai, kas atļauj
graut Latvijas demokrātisko satversmi. Es arvien
pacelšu savu balsi pret tādu, brīvību. (Priekšsēdē-
dētāja biedrs /(. Pauluks zvanī.) Nevajaga pieļaut
ne spekulāciju, ne Latvijas apzagšanu, ne arī to, ko
es minēju.

Kas zīmējas uz tagadējo sodu likumu, tad kat-
ram likumam, vai tas ir sodu likums vai kāds cits
likums, jāsaskan ne tikai ar darba tautas psīchi, vi-
ņas dvēseli, bet arī ar visas Latvijas tautas
dvēseli.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Es
Jums devu, vārdu tikai personīgā lietā.

P. Zālīte (turpina): No šī likuma jāizriet, ka
nevis strādniecībai vien, bet vļsai Latvijas tautai
jādod darbs, un maize, un vienādas tiesības.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds per-
sonīgā lietā deputātam Gulbim.

0. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Profesora kungs, no Augstskolas katedras Jūs runā-
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j'at 7 un 10 stundas un arī tad vel nepasakāt visu,
bet ja mums, strādnieku pārstāvjiem, ir tikai 10—15
minūšu laika runāt, kā tad lai mēs pasakām visu?
Ja mēs nevaramvisu pateikt, Jūs sakāt, ka mēs ru-
nājot «muļķības". Profesora kungs, uz Jums var at-
tiecināt teicienu, ka augstskola attīsta cilvēkā vi-
sas spējas; acīmredzot, viņa attīsta arī muļķību, un,
lūk, tas taisni zīmējas uz Jums!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Gulbi, es lūdzu runāt tikai par Jūsu personī-
gām lietām, bet ne par citiem.

O. Gulbis (turpina): Profesors Zālīte apvaino-
ja visu strādnieku un zemnieku frakciju par muļķī-
gu runāšanu; tā kā arī es esmu strādnieku un zem-
nieku frakcijas deputāts, tad uzskatu par vajadzīgu
atbildēt. —

Runājot par Krieviju, Francijas lielais valst-
vīrs Erio teicis, ka Krievijā patlaban norisinoties
darbs, par ko savā laikā sapņojuši Dostojevskis un
Tolstojs. Jums, profesor Zālīte, to vajadzēja sa-
prast, bet nevis runāt par kādu muļķošanu. (Starp-
saucieni.) Par to, ko Jūs, profesor, aizstāvat, drī-
zāk kamielis izies caur adatas aci, nekā Jūs buržuju
debesīs ietiksit. (Aplausi strādnieku un zemnieku
frakcijas solos; liels troksnis.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu apmierināties! — Deputāta F. Berga u. c. ie-
sniegtais priekšlikums skan tā —

satversmes 81. panta kārtībā izdoto sodu likumu no-
raidīt.

Balsošanas kārtība būs šāda. Vispirms nobal-
sošana nāks šis priekšlikums. Ja to pieņems, sodu li-
kums bus noraidīts; ja deputāta Berga u, c. priekš-
likumu noraidīs, būs pieņemts prezidija priekšlikums,
un sodu likums būs nodots sodu likuma kommisijai.
— Lieku deputāta Berga u. c. priekšlikumu uz bal-
sošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Berga u. c. priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret deputāta Berga u. c. priekšlikumu,
(Saucieni pa kreisi: «Melnā gvarde!") Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts:
par deputāta Berga u. c. priekšlikumu nodotas 28
balsis, pret — 57 balsis, atturējušos nav. Deputāta
Berga u. c. priekšlikums noraidīts. Līdz ar to sodu
likums nodots sodu likuma kommisijai, — Satver-
smes 81. panta kārtībā Minitsru kabinets, ir izdevis
noteikumus par sodu likuma un disciplinārsodu li-
kuma ievešanu, līdz ar tieslietu ministra paskaidro-
jumiem. Vārds deputātam Dinbergam. Deputāts
Dinbergs atsakās no vārda. Vārds deputātam Men-
derim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi!_ Tagad ar balsu vairākumu ir pieņemts*
ka iepriekšējais likums — sodu likums tiek nodots
kommisijai; līdz ar to tas, kamēr kommisijā strādās,
vai nestrādās, un Saeima to nepieņems — grozītu vai
negrozītu — savā laikā stāsies spēkā. Likums, kas
tagad ir mušu priekša, nosaka, kad sodu likums stā-

jas spēkā. Mēs balsosim par šī nākošā likuma no-
došanu kommisijai, jo, ja tas tiktu noraidīts, tas no-
zīmētu, ka mūsu apkarotais sodu likums statos spē-
kā jau pēc 14 dienām. To mēs nevēlamies. Mēs
vēlamies, ja nav bijis iespējams to noraidīt, vismaz
viņa spēkā stāšanos paildzināt.

Es gribu aizrādīt uz vēl vienu apstākli. Valdī-
bas likums paredz, ka sodu likums stājas spēka 1.
jūlijā. Kungi, tas ir pārāk īss termiņš! Es lūdzu
mani tīri no lietderības viedokļa uzklausīt šinī jau-
tājumā. Šim likumam ir pāri par 600 pantu; tas ir
viens svarīgs likums, ar kuru mūsu tiesai, j'a tā to
grib nopietni piemērot, tāpat tiem1, kurus tiesās, tiem,
kas ir apsūdzēti, un tiem, kas tos aizstāvēs, visiem
ar šo likumu labi jāiepazīstas. Es gribētu teikt, ka
nevienā valstī tādus likumus neieved dzīvē ar tādu
ātrumu. Līdz sodu likuma spēkā stāšanās laikam dod
ilgāku laiku, lai attiecīgās iestādes, kurām šis likums
jāpiemēro, gūtu iespēju ar to iepazīties. Mana frak-
cija domā tā: labi — jūs sodu likumu esat izdevuši
satversmes 81. panta kārtībā; runas vīriem ir visa
vara rokā — ko jūs nolemjat, tas ir un tas kļūs par
likumu; bet lietderība prasa, lai jūs piekristu tam, ka
spēkā stāšanās atliekama uz vēlāku laiku.

To pašu es gribu sacīt par disciplinārsodu liku-
mu. Tā kā plenārsēdē tas nav izlabojams, un gro-
zīt šo likumu var tikai kommisijā, proti — sodu li-
kuma kommisijā, tad mūsu frakcija liek priekšā no-
lemt uzdot sodujikuma kommisijai izskatīt šo liku-
mu 2 nedēļu laikā.

Par likuma spēkā stāšanos mūsu frakcija kom-
misija_ iesniegs _priekšlikumu pagarināt to laiku, kad
tam jāstājas spēkā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Prezidijs
liek priekša nodot minētos noteikumus sodu likuma
kommisijai. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo no-
teikumu nodošanu sodu likuma kommisijai. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Minētie noteikumi nodoti
sodu likuma kommisijai. — Bez tam deputāts F.
Menderis un deputāts J. Breikšs liek priekšā —

uzdot sodu likuma kommisijai noteikumus par sodu li-
kuma uņ disciplinārsodu likuma ievešanu izskatīt 2 ne-
dēļu laika.

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret deputātu Mendera un Breikša priekšli-
kumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par deputā-
tu Mendera un Breikša priekšlikumu. — Skaitītāji
nav varējuši saskaitīt, cik ir pret minēto priekšliku-
mu. Lieku to vēlreiz uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par deputātu Mendera un Breikša priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret depu-
tātu Mendera un Breikša priekšlikumu. Tādu nav.
Kas atturas? Par priekšlikumu nodotas 42 balsis,
atturējušies 30, pret nav nodota neviena balss. De-
putātu Mendera un Breikša priekšlikums pie-
ņemts, —

Prezidijs liek priekšā vēlā laika dēļ sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Tas pieņemts. —

Nākošā sēde piektdien, 5. maijā, pīkst. 17.

(Sēdi slēdz pīkst. 20.48.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta. —

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pārgro-
zījums sodu likumos, 3._ lasījums; pec tam turpinā-
sies jau agrāk izsludinātas dienas kartības apsprie-
šana. Iebildumu pret dienas kartību nav? Dienas
kārtība pieņemta. —

1. dienas kārtības, punkts — prezidija zi-
ņojumi. —

Deputāts J. Breikšs liek priekša Saeimas soci-
ālās, likumdošanas kommisijā demokrātiska centra
frakcijas deputātes B. Pīpiņas vieta ievelēt deputā-
tu K. Kiršteinu. Iebildumu nav? Šī parmaiņa_ no-
tikusi. (Ķ. Ulmanis no vietas: „Mes protestējam
pret sieviešu tiesību ierobežošanu!") —

Pārejam pie Ministru kabineta starpsesiju lai-
kā satversmes 81. panta kārtība izdoto noteikumu
apspriešanas un nodošanas kommisijām. —

Ministru kabinets satversmes 81. panta kartī-
bā ir izdevis un piesūtījis prezidijas noteikumus par
mantas, ceļu un dārzu aizsardzību un Huligānisma
apkarošanu. Vārds par šiem noteikumiem deputā-
tam Menderimi.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Godātie de-
putātu kungi! Bļodnieka kunga valdībai neveicas
ar satversmes 81. panta kartība izdotajiem noteiku-
miem. Jau zīmējoties uz sodu likumu, bija jākon-
statē, ka nebija nekādas neatliekamas vajadzības
sodu likumu izdot; tādā kārta nebija ievērots

satversmes 81. panta noteikums. Bet ja. nu arī va-
rētu pielaist, ka, runājot par šo sodu likumu vel, va-
rēja strīdēties par ta neatliekamo vajadzību, tad
j'āsaka, ka noteikumi par mantas, ceļu un dārzu aiz-
sardzību un huligānisma apkarošanu stipri runa pre-
tim mūsu satversmei. Mīlberga kungs, bez šaubām,
ir liels administrators; neviens viņam to nevar no-
liegt. Viņš, varbūt, drīz bus slavens ar savu ad-
ministrēšanu, tomēr likumus arī vajaga drusku mā-
cēt izdot, un ja tos izdod, tad vispirms jāpazīst tie
likumi, kas jau pastāv.

Godātie deputātu kungi! Satversmes 81. pants
aizliedz grozīt procesa likumus un tiesu iekārtas li-
kumus. Mūsu tiesu iekārtas likuma pats sakuma
pants, proti — 2. pants nosaka, ka tiesu iestāžu
varai (iegaumējiet to labi, deputātu kungi — tie-
su iestāžu varai!) ir padotas visas (iegaumējiet arī
šo vārdu „visas") cīvīl- un krimināllietas. Iegaumē-
jiet arī vārdu „krīmināllietas"._ Tiesu iekārtas li-
kums tā tad nosaka, ka krimināllietas var vajāt ti-
kai tiesu vara. —

Apskatīsim, ko nosaka šie noteikumi. —
Šie noteikumi izņēmi no sodu likuma 5 pantus.

Attiecīgie nodarījumi, kas paredzēti šinīs pantos, ir
krimināli nodarījumi. To sodu likuma vairs nebūs,
bet tie būs atsevišķā likumā. Ar to, ka šie panti ir
citā likumā, šie nodarījumi netop par citas dabas
nodarījumiem — tie paliek tāpat kriminālas dabas
nodarījumi, un lietas, kas uz šo pantu pamata šur
vai tur būs iesāktas, būs krimināllietas, kaut gan
attiecīgo pantu sodu likumā vairs nebūs. Šie panti
ir burtiski iespiesti atsevišķā likuma. Agrāk Jie
bija sodu likumos, tagad — cita likuma. Būtī-
bā šie panti paliek tomēr krīminalpanti, un lietas par
tiem būs krimināllietas.

Mīlberga kungs savā rīkojuma ir pateicis, ka
visi nodarījumi, kur postītas sētas, postīti ceļi, īpa-
šumi, kur kāds kliedzis, kāvies vai celis nekārtības
sabiedriskā sapulcē, sodāmi policiļai resp. iekšlietu
ministra kungam, vai tām personām, kam viņš šīs
pilnvaras uztic — tās varēs sodīt ar sodu no 1 die-
nas līdz 6 mēnešiem aresta. Viss tas runa pretim
satversmei. Lai šādu likumu varētu izdot satver-
smes 81. panta kārtībā, vispirms būtu jāgroza tiesu
iekārtas likumi; tiesu iekārtas likumos būtu jāpa-
saka, ka ir dažas lietas, kas tiesu varai nepieder. Bet
tiesu iekārtas likumus var grozīt tikai Saeima — ne
Ministru kabinets. —

Negribu runāt par šī rīkojuma nelietderību, par
visām ļaunprātībām un policijas patvaļu, kas uz šī
likuma pamata var iestāties. Savas frakcijas vārdā
gribu paziņot, ka mēs neesam par to, lai lietas par
huligānismu, kliegšanu, kaušanos vilcinātos ilgi; ari
mēs esam gatavi balsot par to, la[ notariskus huligā-
niskus nodarījumus varētu iztiesāt ātri. Vajadzētu
iecelt papildu tiesnešus, ievest ātrāku tiesāšanas
kārtību, kaut ko līdzīgu Vācijas „Schnellrichter'iem",
kam šādas lietas varētu nodot. Nav pielaižama tā-
da kārtība, ka tas pats, kurš ķers un sastādīs proto-
kolus — daudzkārt partejiskus protokolus —, bus
tas, kas bāzīs „tuktūzī" un piespriedīs sodus. Vel
ļaunāka tā lieta var kļūt, ja notiek kāds īpašuma bo-
jājums, kad nedarītājs nav notverts uz vietas,_ bet
vajadzīga zināma izmeklēšana. Policijas iestādes
izmeklē, sastāda protokolu, nopratinajieciniekus un
pašas nepubliski spriedīs sodu. Apsūdzētam nebūs ne-
kādas aizstāvēšanās tiesības. Tiesāšana nenotiks,pub-
liski. Tāda kārtība atgādinaveco inkvīzītorisko vi-
dus laiku procesu, no kura cīvīlizētā laikmetā ir at-
svabinājušies,

Privātās sarunās man teica — ārzemes arī esot
tā! Ārzemēs nav vis tā! Laikam gan tie kungi, kas
sapņo par ārzemēm, ārzemes nav labi redzējuši. Ir
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gan Vakareiropā tāda kārtība, ka par dažiem pār-
kāpumiem nosoda ātrākā kārtā tā sauktie „Schnell-
richter'i, vai policijas tiesneši; bet tie ir tiesneši, ne-
vis policijas personas. Kāda mums ir policija, daž-
kārt kārtībnieki, iecirkņu uzraugi un pat priekšnieki,
par to liecina tas, ka par daudz lietam, kur polici-
ja atzinusi, ka apsūdzētais ir vainīgs, miertiesnesis
spiests to attaisnot.

Šiemrīkojumiem nav arī lietderības motīva; bet
pirmām kārtām mēs lūdzam tos noraidīt tapec, ka
tie runā pretim satversmei — tie groza tiesu iekār-
tas likumus, ko Ministru kabinets nevar grozīt.
(Saucieni no vietām: „Pareizi!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija): Šo
satversmes 81. panta kārtībā izdoto noteikumu par
mantas, ceļu un dārzu aizsardzību un huligānisma
apkarošanu 5. pants skan ta: „Aizliegts trokšņot,
kliegt, kauties vai celt_ nekārtības publiskas vietas
un sabiedriskās sapulcēs, vai kaut kur ārpus tam
traucēt sabiedrisko mieru." — Par šādu noziegumu
vainīgos sodīs ar 6 mēnešu ieslodzīšanu, arestu, vai
arī ar naudas sodu līdz 500 latiem, pie tāmi viņus
nesodīs tiesa, kā tas bija līdz šim, bet_ policija —
vienkārši Iekšlietu ministrijas iecelts ierēdnis.

Mēs zinām, ka līdz šim tās pašas tiesas sevišķi
asi vērsās pret strādniecību un bieži vien huligā-
nismu saskatīja tur, kur tā nemaz nebija. Bieži
vien, ja strādnieki bija sapulcējušies_ apspriest sa-
vas vajadzības, un ja uz policijas ierēdņu uzaicinā-
jumu izklīst viņi tūlīt neizklīda, tad to uzskatīja par
huligānismu, un te nu bija darbs tiesai. Mums ir
zināms, ka šāda tiesāšana tiesā notika ļoti plašos
apmēros, bet bieži vien tiesa gadījumos, kad polici-
ja bija saskatījusi huligānismu, to nevarēja saskatīt
uin vainīgos attaisnoja. Turpmāk šādos gadījumos
vairs netiesās tiesa — to darīs policija. Policijai
tagad būs visa vara rokās. Viņa varēs izrēķināties
ar saviem politiskiem vai personīgiem pretiniekiem
pēc acumirklīgiem iespaidiem

^
Policijai bieži vien,

saduroties ar pilsoņiem, lai kā viņa arī gribētu but
neutrāla, tomēr ir grūti palikt bezpartejiskai. Ta-
gad šis likums, kas policijai dod plašas pilnvaras,
dod viņai privilēģiju izrēķināties ar saviem personī-
giem un citiem pretiniekiem, neskatoties uz to, ka
viņi nekādu noziegumu nav pastrādājuši. —

Šeit saka, ka likums esot vērsts pret huligā-
nismu. Mēs, strādnieku un zemnieku organizētie
pārstāvji, un tie, kas darbojas aroda organizācijas,
zinām, cik smagi ir gūlušies uz mums noteikumi par
huligānisma apkarošanu. Mēs neesam bijuši huli-
gāni un ar huligānismu nenodarbojamies, bet bieži
vien mēs par huligānismu esam: tiesāti. Tagad tie-
sība tiesāt ir dota pašai policijai, t. i. pašiem apvai-
notājiem. Kā teicu, nav reti gadījumi, ka tur, kur
policija ir saskatījusi huligānismu, tiesa apvainotos
ir attaisnojusi.

Mēs zinām, ka bieži vien, kad huligānisms sa-
skatāms labajā spārnā, kad ar huligānismu nodarbo-
jasfašistu aprindas, viņu rīcībā tiesa huligānismu ne-
saskata, nemaz nerunājot par policiju, jo policija bie-
ži vien ir mēģinājusi noslēpt nelikumības, huligāni-
smu, ja ar to ir nodarbojušās viņas pašas aprindas.
Ja tagad policijai būs dota tiesība tiesāt šos huli-
gānisma veicinātājus, tad viņi tiesāti netiks, bet šis
pants par huligānisma apkarošanu vērsīsies pret
strādniekiem.

Mēs zinām, ka nav mazums tādu gadījumu, kad,
ja, piemēram, noziegumu, ir pastrādājis aizsargs vai
policists, tiesa tikai retu reizi tos ir sodījusi. Ja visa
vara būtu piederējusi policijai, tad ?arī šie retie ga-
dījumi nebūtu tikuši zināmi, un šie aizsargi un poli-
cisti nebūtu sodīti.

Vai nav huligānisms, piemēram, tas, ja aizsargs
ielaužas Mērsragā kādā klētī, izzog no turienes alus
mucu un visādi ālējas? Kad ziņo policijai, kurai ta-
gad būs visa vara rokas, šo huligānismu netiesa.
Huļiganus-aizsargus netiesas arī turpmāk. (Starp-
sauciens.) — Tas, Bērziņa kungs, ir Jūsu vārda
brālis — aizsargs Bērziņš, kurš izzadzis to alus
mucu. Policijai par to ir ziņots, bet viņa šo huligā-
nu nav tiesājusi.

Vai, piemēram, tas nav huligānisms, ja kāds
cits aizsargs — Oliņš Bauņu pagasta nesen uz-
brucis mūsu — strādnieku un zemnieku frakcijas
deputātam Matisonam un, paceļot revolveru, pie-
spiedis viņam sekot? Viņš bijis piedzeries, solījies
nošaut, ja Matisons viņam nesekošotu. t. t. Mati-
sons griezies pie policijas, un tikai tapec, ka skandāls
bijis ārkārtīgi liels, policija bijusi spiesta sastādīt
protokolu, un lieta ir nonākusi tiesa. Protams, ja
nebūtu bijis tiesas, ja visa vara būtu bijusi nodota
tikai policijas rokās, tad, bez šaubām, šis, aizsargs-
huļigans nebūtu sodīts, nebūtu saņēmis 7 dienas are-
sta, ko viņš tagad ir saņēmis. Ja tas ta ir bijis, līdz
šim, tad var teikt, ka turpmāk huligāni, kas nāks no
šīm aprindām» netiks sodīti, un likums vērsīsies ti-
kai pret strādniekiem.

30. aprīlī Liepājas kara ostā pārdzērušies aiz-
sargi un kāds seržants ar zirgiem jāja virsu ceļa gā-
jējiem. Tur bija sapulcējušies vairāk cilvēku. Kā-
dai sievietei bija saplēstas drēbes, un kad nu grie-
zās pie tuvākās priekšniecības-, lai nekārtības cēlē-
jus saņemtu ciet, tad vainīgie mēģināja attaisnot
sevi stāstīdami, ka viņiem: esot licies, ka sapulce*-
j'ušies esot kommiūnisti, un tāpēc viņi jājuši tiem_ vir-
sū ar zirgiem, tāpēc viņiem vajadzējis apdraudēt šo
cilvēku dzīvību. Šos huligānus nesodīja, bet gan
aizveda tikai dzēruma izgulēšanai; pēc tam, kad
redzēja, ka sapulcējušies nav bijuši nekādi kotnmū-
nisti, nav bijuši pat strādnieki, bet ka ar zirgiem sa-
bradāts kāds pilsonis, piedzērušos aizsargus un ser-
žantu aizveda dzēruma izgulēšanai.

Ja jau līdz šim tiesas diezgan partejiski ir skatī-
jušās uz to, no kādām aprindām nāk huligāni, tad ta-
gad, kad visa vara būs policijas rokās, es esmu pār-
liecināts, šis likums galvenam kārtām vērsīsies pret
strādniekiem; tāpēc arī strādnieki un strādnieku
pārstāvji nevar nekritizēt šo likumu, tāpēc strādnie-
kiem un strādnieku pārstāvjiem jāizturas pret to
noraidoši, jābalsopret to. Mēs nedrīkstam dot po-
licijai visu varu.

Savā laikā es jau teicu, ka ja notiek kāda sapul-
ce — kreiso strādnieku sapulce, tad parasti vien-
mēr policijai, galvenam kārtām politiskās pārvaldes
ierēdņiem dod pavēli tur ierasties, Tā, piemēram,
kādas kreisās arodbiedrības biedru sapulcē ielauzās
policija, un kad šīs sapulces vadītājs jautāja iebrucē-
jiem-policistiem, uz ko pamatojoties tas tiek darīts,
tad politiskās pārvaldes ierēdnis Sedovs atbildējis:
„Es pats esmu likums! Cita likuma nav, un cits li-
kums jums nav jāprasa!" — Kad viņam jautāts,
vai viņš teikto atkārtošot, viņš atcirtis: „Ja jūs te
vēl iecirtīsities, tad nosviedīšu jūs pa trepēm lejā!"
— Tā tad policistiem likums nav vajadzīgs — vi-
ņi paši esot likums visām nelikumībām Lūk, ko
nozīmē nodot varu policijai! Strādnieku un zem-
nieku frakcijas pārstāvji var tikai uzstāties pret šo
likumu.

Nav bijis maz tādu gadījumu, kad apvainotie it kā
par huligānismu ir nonākuši tiesā,bet tiesa, redzot, ka
nekāds noziegums nav noticis, policijas it kā par no-
ziedzniekiem uzdotās personas ir attaisnojusi. Ta-
gadL mēs zinām, visas šādas personas tiks no-
tiesātas.
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No laikrakstiem jums zināms notikums žīdu ka-
pos, kur strādnieki tika sisti pipkām, līdz beidzot ti-
ka sašauti un pēdējā kārtā nodoti tiesai it ka par
huligānismu, bet tiesa viņus attaisnoja un pie kam to
darīja pilnīgi pareizi. Ja nu policijai un Iekšlietu mi-
nistrijas pārstāvjiem, būtu bijusi iespēja tiesāt šos
strādniekus, šie tiesas attaisnotie cilvēki būtu no-
sēdējuši savus 6 mēnešus cietumā, vai ari viņiem
būtu bijis jāmaksā līdz 500 latu liels naudas sods.
Šie cilvēki nav bijuši vainīgi, tāpēc tiesa viņus ir
attaisnojusi, bet ja visa vara būtu bijusi policijas ro-
kās, tad viņi būtu netaisni sodīti.

Mēs redzam, ka šis likums izdots, lai galvena
kārtā vērstu visādas represijas pret_ strādniekiem.
Mēs redzam, ka mūsu valdības pārstāvji — sevi-
šķi pēdējā laikā — Blodnieks, Mīlbergs un citi cī-
tīgi seko tam, kas notiek aiz robežām Vācija, un
mums jāsaka, ka viņi atdarina turienes likumus tāda
pašā veidā. Mēs redzam, ka Vācijā hitlerieši ap-
karo presi un rīko grāmatu sārtus — arī Mīlbergs
izdod satversmes 81. panta kārtība likumus, kas
apkaro presi. Mēs redzam, ka hitlerieši ierīko ār-
kārtējas tiesas — tāpat arī mūsu vajdība sapņo
par to, ka jāieved ārkārtējas tiesas it kā republikas
aizsardzībai, atdarinot visu to, kas notiek tur aiz
robežas pie hitleriešiem. Mēs zinām, ka kas līdzīgs
tam, kas notiek Vācijā, notiek arī mūsu mājās —
iebrukumi strādnieku un zemnieku frakcijas, locekļu
dzīvokļos.

Likums, kas izdots, satversmes 81. panta kar-
tībā, būs vērsts pret strādniekiem. Strādnieku un
zemnieku frakcija balsos pret to un aicinās arī strād-
niekus uzstāties pret to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lūkinam.

A. Lūkins (kristīgais darba bloks): Godātie de-
putātu kungi! Man jāsaka, ka arī pēc mušu uzska-
tiem satversmes 81. panta kārtībā izdotie noteikumi,
nemaz nerunājot par to, vai tie runā pretim satvers-
mei, vai nē, nekādā ziņā nav saprotami. Proti —
noteikumi runā par huligānisma apkarošanu, Tagad
no sodu likuma ir izņemts 262. pants, bet 261. pants,
kas arī runā par huligānisma apkarošanu, ir atstats.
Tā tad huligānisma apkarošanai bus divas_ kartības
— tiesiskā, kad huļigamsmu vajās kriminālprocesa
paredzētā kārtībā, un būs arī administratīva kartī-
ba, kā šeit paredzēts, kur atsevišķi nodarījumi1 bus
nodoti administratīvās varas izšķiršanai. .

Bez tam, pārbaudot noteikumus, mes uzdura-
mies uz lietām, kas norāda, ka pēc šo noteikumu pie-
ņemšanas katrā ziņā dzīvē radīsies sarežģījumi. Par
visiem pantiem ir iespējams iesniegt civilprasību, se-
višķi par pantiem par svešas mantas bojašanu,_ un
tiesa šīs lietas izšķir vienmēr līdz ar krimināllietām;
tagad to varēs darīt administratīvā vara resp. Iekš-
lietu ministrija, ja par šiem nodarījumiem tiks ie-
sniegta civilprasība — tie tad bus vajājami ad-
ministratīvā kārtā. Absolūti nav pateikts, vai ad-
ministratīvā vara izšķirs šīs lietas un lūkos cauri
civilprasības jautājumus, vai ari to darīs civilproce-
sa kārtībā attiecīgās tiesu iestādes, vai viņa pateiks,
ka tā ir civilprasība, un tāpēc visa šī lieta — arī
krīminālvajāšana — jānodod tiesu iestāžu izšķir-
šanai. Te absolūti nekas nav pateikts. (Starpsau-
cieni. )

Pagājušajā sēdē mēs cīnījāmies ap jauno sodu
likumu. Jaunajā sodu likuma šiepanti ir ietverti ci-
tādā redakcijā — ir apmēram gluži tas pats, tikai
ar citu numerāciju. Nododot jauno_ sodu likumu
kommisijai, mēs pateicām, ka tas stāsies speķa
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jūlijā. Iekšlietu ministra kungs nav pateicis, vai.šie
noteikumi, ko tagad grib nodot kommisijai, kas iz-

doti satversmes 81. panta kārtība, domāti tikai līdz
1. jūlijam, vai arī pēc 1. jūlija, kadstasies speķa jau-
nais sodu likums. Ja tie bus speķa arī pec_ 1. jū-
lija, tad būs 2. parallēlas varas: pec jauna sodu
likuma vainīgie jāsoda tiesu iestādēm, bet pec šiem
noteikumiem — iekšlietu_ ministra kungam. No
visa sacītā saprotams, ka tāda veida, kāda šie no-
teikumi tagad izstrādāti, tie nekāda ziņa nav pieņe-
mami. Atļaut tiem stāties speķa nevar, jo tie iz-
sauks sarežģījumus tūlīt paša pirmajā diena, tiklīdz
tos gribēs piemērot; tapec kristīgais darba bloks
balsos pret šo noteikumu nodošanu kommisijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti F. Men-
deris, B. Kalniņš, V. Bastjānis u. c. iesnieguši priekš-
likumu —

noteikumus par mantas, ceļu un dārzu aizsardzību un
huligānisma apkarošanu noraidīt.

Tādu pašu priekšlikumu iesniedzis deputāts F.
Bergs. Prezidijs pievienojas šiem priekšlikumiem,
jo atzīst, ka minētie noteikumi skar procesa liku-
mus, kurus nevar grozīt satversmes 81. panta kar-
tībā. — Lieku deputātu Mendera, Kalniņa, Berga
u. c. iesniegto priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu
pacelties tos,, kas ir pret deputāta Mendera u. c.
priekšlikumu. Kas atturas? 1 balsojot pret, depu-
tātu Mendera, Berga u. c. iesniegtais priekšlikums
pieņemts. —

Satversmes, 81. panta kartība Ministru kabinets
izdevis noteikumus par_ pašvaldības nodokļu un no-
devu augstākām normām,. Vārds deputātam Men-
derim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Arī attiecībā uz šo likumu jākonstatē,
ka, diemžēl, arī tas runa pretim satversmei, proti
— tam pašam 81. pantam.

Šis likumprojekts — es negribu runāt par ta
aizmuguri un vēsturi — kā zināt, attiecas viena
daļā uz sludinājumu nodokli. Šis sludinājumu no-
doklis visvairāk interesē vienu lielu izdevniecību,
proti — „Jaunāko Ziņu" izdevniecību.

Jūs vilsi, augsti godātie deputātu kungi, laikam
atcerēsities, ka pagājušā gada 31. maija Saeima ar
balsu vairākumu nolēma, ka šis sludinājumu nodok-
lis noteicams zināmā gradācija — atkarība no kat-
ra laikraksta tirāžas, pie kāmi augstāka likme bija
20%: Tas ir Saeimas izdots likums.

Satversmes 81. pants nosaka skaidra latviešu
valodā, nepārprotamā un katram bērnam saprotama
valodā, ka nevar grozīt starpsesiju laika satversmes
81. panta kārtībā likumus, kas izdoti pastāvošas Sa-
eimas laikā. Tā tad ir skaidrs, ka šo Saeimas li-
kumu, kas noteic zināmas sludinājumu nodokļa lik-
mes — vai tas ir taisnīgs, vai ne, pie ta negribu
pakavēties —, ka šo likumu nevar grozīt satver-
smes 81. panta kārtībā.

Tagad Ministru kabinets, ir izdevis šos noteiku-
mus, Tanīs ir iekšā arī tāda matērija, ko tas varē-
ja grozīt; bet nedrīkstēja skart sludinājumu nodo-
kli. Tagad sludinājumu nodoklis noteikts ne aug-
stāks par 10%. Negribu pakavēties pie lietderības,
bet nevar darīt tā: Saeima nosaka, ka sludinājumu
nodokli var ņemt līdz 20%, bet tanī paša laika Mi-
nistru kabinets to atceļ un nosaka, ka sludinājumu
nodokli var ņemt tikai līdz 10%. Ja ir tagadējas
Saeimas izdota likuma grozīšana. Šādu likuma gro-
zīšanu var izdarīt tikai Saeima pati. Pašvaldības
kommisijā var izstrādāt jaunu likumprojektu, ja at-
zīst, ka vecais likums ir nelietderīgs.

Es negribu runāt par šī likuma diezgan nesmu-
ko aizmuguri. Tanī laikā, kad visi saka, ka pašval-
dībām nav naudas, kad valsts ierēdņiem samazina
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algu, atņemot zemākiem valsts ierēdņiem pēdējo
grasi, tanī laikā jūs ar likumu amnestējat vienu no
bagātākām izdevniecībām, atlaižot to, ko viņa līdz
šim nav samaksājusi; kā lietpratēji saka — pāri
par 60.000 latu. Mīļie kungi, darait, ko jūs varat —
runas vīriem ir visa vara rokā —, dodiet likumus
pa labi un pa kreisi, tikai mūsu satversmīti gan pa-
glābiet! Nevajaga to pārkāpt! Ja arī tas ir Ben-
jamiņa interesēs — jums taču nav jāspļauj virsū
satversmei.

Te nāks Breikša kungs, kurš to lietu aizstāvēs
un citēs juristu atsauksmes, kas pierādīs, ka
satversme nav pārkāpta. Viens jurists esot devis
šai lietā atsauksmi, kas līdzinās veco krievu sliktā-
ko senatoru atsauksmēm. Labāk būs tādas pagāt-
nes atsauksmes nevilkt ārā! Vecos laikos, ja ca-
ram tas bija vajadzīgs, senatori arī melnu par baltu
pataisīja un otrādi.

Lietas būtība ir izsakāma divos vārdos: taga-
dējā Saeima ir noteikusi nodokli līdz 20%, bet Mi-
nistru kabinets šīs pašas Saeimas laikā noteikto no-
dokli ir pamazinājis līdz 10%. Tas runā pretī
satversmei. To Ministru kabinets nedrīkstēja darīt,
tāpēc mūsu frakcija ir iesniegusi priekšlikumu šo li-
kumu noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Matisonam.

A. Matisons (strādnieku un zemnieku frakcija):
Noteikumos par pašvaldības nodokļa augstākām
normām 3. pants nosaka, ka tās nedrīkst pārsniegt
1.0% no ieejas maksas izrīkojumos, kurus sarīko aiz-
sargu organizācijas, vai tādas bezpeļņas organizā-
cijas, kuru mērķus un darbu izglītības ministris at-
zinis par veicināmiem. Piezīmē teikts, ka katrai
aizsargu vienībai ir tiesība sarīkot vienu izrīkojumu
gadā, nemaksājot par to izpriecas nodokli.

Tanī laikā, kad tagadējā Bļodnieka valdība lieto
visasākās represijas pret strādniecību un viņas or-
ganizācijām no vienas puses, no otras puses tā iz-
rāda vislielāko pretimnākšanu aizsargu organizāci-
jām
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atlaižot un samazinot tām izpriecas nodokli.

Tādā veidā atklāti tiek vairots un pastiprināts aiz-
sargu huligānisms uz.laukiem.

Šis huligānisms spilgti izpaužas katrā aizsargu
izrīkojumā. Nenotiek gandrīz neviens izrīkojums,
aizsargu sarīkots, kur nenotiktu kārtīga piedzerša-
nas, bet pēc tam — vēl kārtīgāka Izkaušanās,
Ta vel beidzamā laikā noticis zīmīgs fakts. Pagā-
jušajās Lieldienās Turaidas pagastā aizsargu orga-
nizācijas izrīkojumā kāds aizsargs Bērziņš alkohola
skurbuma bija mēģinājis fiziski iespaidot dažus
strādnieku jauniešus. Šinī kautiņā diezgan smagi
bija cietis arī šis pats aizsargs Bērziņš. — Otrs
tāds gadījums, kas liecina, par aizsargu huligānismu,
ir noticis ar Bauņu pagasta aizsargu Oliņu, kuru
Valmieras' apriņķa tiesa ir sodījusi ar 7 dienām
aresta.

Šādi un tamlīdzīgi gadījumi, kad aizsargu or-
ganizāciju izrīkojumos publiskās vietās notiek
huligānisma skandāli, notiek visā Latvijā simtiem,;
tapec strādnieku un zemnieku frakcija balsos pret
huligānisma un fašisma pabalstīšanu uz laukiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gi! Neilgu laiku priekš šīs sesijas sanākšanas paš-
valdības vadošajiem darbiniekiem nāca zināms, ka
Ministru kabineta tiek gatavotas vairāk bumbas
uzbrukumiem pašvaldībām, bet tā kā bija piekodi-
nāts šo rīcību turēt slepenībā, mums neizdevās ie-

gūt par to sīkākas ziņas. Pilsētu savienība nebija
informēta par to, kas īsti tiek gatavots. —

Tagad ..Valdības Vēstnesī" lasāms, kas tas par
bumbām ir bijušas.

Pirmā bumba — par to man būs jārunā vē-
lāk — ir domāta pilsētu pašvaldību
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personu tiesību ierobežošanai un pilsētu pārvaldes
orgānu izārdīšanai; otrā bumba, t. i. noteikumi par
pilsētu pašvaldību nodokļu un nodevu normām grib
sagraut to budžeta saimniecību.

Tādā veidā un tādā laikā, kādā šie noteikumi
izdoti, tie absolūti nav pieņemami. Ja valdība grib
izdot kādus pārgrozījumus, tad to var darīt tikai
priekš budžeta sastādīšanas, Pilsētu pašvaldībām
budžeta un saimniecības gads sākas 1. janvārī.
Gandrīz visām Latvijas pilsētām, izņemot Rīgu, mu-
šu galvas pilsētu — par kuru jāsaka, ka tā ir_ gan-
drīz vienīgā, kura vēl nav sastādījusi savu kārtējo
budžetu —, budžeti ir laikā pieņemti, Iekšlietu mi-
nistrijas apstiprināti. Krize ir skārusi arī pilsētu paš-
valdības. Arī pilsētu pašvaldības cīnās ar saimnie-
ciskām grūtībām — to itin labi zina arī pašvaldī-
bas departaments. Ja budžeta gada vidū izdod li-
kumu, kas sagrauj nodokļu aprēķinus un līdz ar to
visu budžetu, tad tā ir vieglprātīga rīcība.

Es nerunāšu par šo likumu no juridiskā vie-
dokļa.

Likuma 1. panta saturs attiecas uz noteikumiem
par pilsētu ienākumiem, izdevumiem, budžetiem un
pārskatiem, kurā paredzēti vairāk nodokļu veidi un,
starp citu, arī sludinājumu nodoklis, par ko šeit ru-
nāja mans frakcijas biedrs Menderis. Tas ir šī pan-
ta politiskais saturs.

3. pants runā par izpriecas nodokli. Šinī 3. pan-
tā ir pateikts, ka turpmāk izpriecas nodoklis no da-
žiem izrīkojumiem nedrīkst pārsniegt 10% no ieejas
maksas, Līdz šim pastāvošajā likumā bija pare-
dzētas divējādas normas, proti — mākslinieciski
vērtīgiem priekšnesumiem un izrīkojumiem bija no-
teikta zemāka norma, turpretim viegla satura izrī-
kojumiem bija paredzēta augstāka norma. Tagad
ar šiem noteikumiem vecais likums ir grozīts, un
visiem izrīkojumiem — kā mākslas, tā ari viegla
satura izrīkojumiem noteikta viena norma.

Augstākā nodokļu norma izrīkojumiem, ko sa-
rīko aizsargu vienības un visas tādas bezpeļņas
biedrības, kuru mērķus un darbību. Izglītības mini-
strija atzinusi par veicināmiem, nevar pārsniegt
10%. Sevišķi nav pieņemama 3. panta piezīme, kas
nosaka, ka katrai aizsargu vienībai ir tiesības sarī-
kot vienreiz gadā izrīkojumu, nemaksājot ne-
kādus nodokļus. Katrai aizsargu vienībai!
Padomājiet, kas ar to ir pateikts! Kā zināms, katrā
pagastā ir sava aizsargu nodaļa, sava aizsargu vie-
nība. Katra aizsargu rota ir aizsargu vienība. Pie-
ņemsim, ka tādā apriņķa pilsētā kā Valmierā, kur
viena pašā apriņķī ir kādi 60 pagasti, katra pagasta
aizsargu nodaļa var sarīkot vienu izrīkojumu, ne-
maksājot nodokļus. Tā tad katra pagasta aizsargu
nodaļa var sarīkot pilsētā aizsargu zaļumballi, kā
tas notiek — bieži vien ar izkaušanos —, un pie
tam nemaksāt nekādu nodokli! Tādā kārtā apriņ-
ķa pilsētā katru vakaru var sarīkot aizsargu balli,
nemaksas vietējai pašvaldībai ne santīma. (Starp-
sauciens.)

Latvijas sākumā tādas tiesības bija piešķirtas
sieviešu palīdzības korpusam. Bija tāds likums sa-
va laikā, kuru vēlāk nācās atcelt, ka sieviešu palī-
dzības korpusa izrīkojumi atbrīvoti no nodokļa.
Kas tad notika? Atbrauca, piemēram, Valmierā kāds
burvju vai cirkus mākslinieks, kuram pilsētas paš-
valdība prasīja par viegla satura izrīkojumu 15%
nodokli. Aiziet šis rīkotājs pie sieviešu palīdzības
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korpusa, pēc 5 minūtēm atnāk atkal pilsētas valdē
un saka: manu izradi rīko 1 sieviešu palīdzības kor-

\ puss, es esmu tikai izpildītājs — jūs man ne san-
. tima nevarat likt maksāt. Likumdevēji bija spiesti

atcelt privilēģijas atsevišķām organizācijām, kaut
arī tas bija sieviešu palīdzības korpuss; tāpēc ta-
gadējā redakcijā 3. pants absolūti nav pieņemams.

Tālāk — par dzīvokļa nodokli. Līdz šimaug-
stākā norma bija_ 20%'; bet pēc valdības noteiku-
miem tā nevar būt augstāka par 10%.

Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un citās pilsētās dzī-
vokļa nodokli 20% apmērā sāka ņemt no grezniem
dzīvokļiem ar samērā augstu īres maksu; no ma-
zākiem dzīvokļiem ar zemāku īres maksu dzīvokļa
nodokli neņēma. Rīgas pilsētai dzīvokļa nodoklis
dod apmēram 1 miljonu latu gadā, un to ņem, sākot
ar 27o. Pāri par 10%, maksā tādi dzīvokļu turētāji
vai īpašnieki, kuri gandrīz vieni paši apdzīvo savus
namus ar daudz istabām, kas ir jau greznuma dzī-
vokļi. Tā tad te atkal tā labvēlība skars visturīgā-
kās šķiras, kas dzīvo savās pilīs. Tagad ar šiem
pārgrozījumiem pilsētām tiek atņemti zināmi ienā-
kumi, nedodot vietā nekādus citus ienākumus, ar ko
varētu atvietot radušos iztrūkumu. Tas nozīmē, ka
valdība izārda pilsētu saimniecību, sagrauj budže-
tus, ko Iekšlietu ministrija pati ir apstiprinājusi. Aiz
šiem motīviem vien šie noteikumi nav pieņemami.
Ja pārgrozījumus gribēja izdarīt un gribēja samazi-
nāt nodokļu normas, tad to vajadzēja darīt jau lai-
kus, lai tas būtu zināms jau budžetus sastādot, lai
pilsētu pašvaldību orgāni zinātu, ar ko jārēķinās, jo
pilsētu budžeti jālīdzsvaro. No sabiedriski tiesiskā
viedokļa 5. pants ir klasisks pants, kas raksturo, ar
kādu vieglprātību Ministru kabinets pieiet likumdo-
šanai. 5. pantā pateikts, ka nodokļi, nodevas un
maksājumi, kas jau samaksāti, nav atmaksājami at-
pakaļ, kaut arī tie pārsniegtu šinīs noteikumos pare-
dzētās normas; bet nodokļi, nodevas un maksāju-
mi, kas vēl nav samaksāti, ņemami pēc šo noteiku-
mu normām. — Sakait, vai no tiesiski sabiedriskā
viedokļa, no tiesiskās apziņas viedokļa ir iedomāja-
mi šādi noteikumi! Tie dod privilēģijas visiem ne-
kārtīgiem nodokļu maksātājiem, kuri parasti nepil-
da un nekārto savas saistības ne pret valsti, ne pret
pašvaldību, bet vientiesīgie, kārtīgie nodokļu mak-
sātāji, kas cenšas kārtīgi nomaksāt nodokļus kā val-
stij, tā pašvaldībai, nostādīti muļķa lomā. Sakait, vai
tā stiprina sabiedriskā pienākuma apziņu! Šis pē-
dējais pants ir absolūti gravējošs un nav pieņemams.

Latvijas pilsētas ir organizētas savā savienībā.
Vēl š. g. 29. aprīlī Jelgavā notika pilsētu savienības
padomes kārtējā sēde. Laikrakstos lasījām, ka iz-
doti šādi likumi. Zvanījām, uz valsts kanceleju un
pa telefonu dabūjām zināt šo jauno likumu, saturu.
Savienības padome vienbalsīgi nolēma pret šādu
rīcību izteikt visasāko protestu. Es protestēju ne
tikai opozīcijas vārdā, bet arī pilsētu savienības pa-
domes pilsoniskā vairākuma vārdā. Visiem, frak-
ciju pārstāvjiem: ir izdalīts pilsētu savienības pado-
mes protests. Lūdzu to respektēt un šos noteiku-
mus noraidīt, nenododot tos kommisijai. S^ēkā stā-
ties tie nedrīkst!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam. (Sauciens no vietas: „Turies, Breikš!")

J. Breikšs (demokrātiskais centrs-): Augsti go-
dātie deputāti! Nav juridiski tik skaidrs tas apstā-
klis, ka še ir notikusi saduršanās ar satversmi. Ne-
gribu izklāstīt savus personīgos uzskatus, Deputāts
Menderis runāja, ka kodifikācijas nodaļas vadītājs
devis vienu atsauksmi; otru devis Bļodnieka kungs,
kurš piesūtījis projektu kodifikācijas nodaļai, un tās
vadītājs Elersa kungs arī devis savu atsauksmi. Es

šodien runāju arī ar viņu. Viņš neatzīst, ka satver-
sme būtu pārkāpta acīm redzamā veidā. (Sauciens
pa kreisi: „Tikai rokami taustāmi!")

Kas attiecas uz 1932. gada likumu, tad šinī punk-
tā varētu rasties pārpratumi, ja rodas jautājums, vai
tas likums ar šo likumu tiek atcelts, vai nē. Tā Ir
jautājuma nagla, bet pārējās daļās sadursme ar
satversmi ir izslēgta.

Kas attiecas uz materiālās puses motīviem, ko
minēja strādnieku un zemnieku frakcijas runātāji, ka
šis likums dodot privilēģijas aizsargiem, tad par to
varam tikai priecāties. Briesmu gadījumā arī jums
ir bijuši vajadzīgi aizsargi, kas ar šautenēm rokās
jūs ir apsargājuši, kā tas, piemēram, ir bijis Alsun-
gā. (Starpsaucieni strādnieku un zemnieku frakci-
jas deputātu solos.) Mēs atbalstām aizsargu organi-
zācijas, tāpēc ir vietā likums, kas nāk par labu šai
derīgai organizācijai.

Tālāk, ja varētu rasties jautājums, ka šeit ir sa-
dursme ar Saeimas gribu, mēs zinām, ka pašvaldī-
bas kommisijā ir izlēmusi šo jautājumu taisni tādā
garā, kādā ir izstrādāts šis likums. Tā. tad nevar
nostādīt jautājumu tā, ka šeit ir saduršanās ar
satversmi.

Mēs balsosim par noteikumu nodošanu kommi-
sijai, lai tā tos skatītu cauri un tad jautājumu iz-
šķirtu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti ! Pāris vārdos gribu pateikt, ka Breikša kungam
nevajadzēja te nākt un uzstāties kā sliktas lietas
aizstāvim. Ir taču skaidrs, ka šie noteikumi atceļ
likumu, ko ir pieņēmusi tagadējā Saeima. Breikša
kungs teica, lai to izšķirot tiesa. Vai jūs gribat, lai
senāts izšķir jautājumu, vai valdības izdots likums
saskan, vai nesaskan ar satversmi? Savā laikā ta-
ču šī Saeima pieņēma likumu, ar kuru sludinājumu
nodokli noteica līdz 20%. bet tagad Ministru kabi-
nets tās pašas Saeimas laikā likumu ir grozījis un
pazeminājis nodokli uz 10%.

Ministru kabineta izdotie noteikumi, var teikt,
ir gudri sastādīti, jo tie runā par visādiem nodo-
kļiem; to viena daļa tāpēc nerunā pretim, mūsu
satversmei, turpretim otra daļa padara slimu visu
likumu, un tas runā pretim mūsu satversmes 81.
pantam, kas Ministru kabinetam noliedz grozīt pa-
stāvošās Saeimas laikā pieņemtus likumus. Tas ir
saprotams katram bērnam.

Jūs te atsaucāties uz kodifikācijas nodaļas at-
sauksmi. Es arī to lasīju. Izrādās, ka kodifikācijas
nodalās ierēdni nemaz nav pārbaudījuši un arī ne-
atbild uz jautājumu ne pozitīvi, ne negatīvi, vai šis
likums ar mūsu satversmi saskan, vai nē. Atsauk-
smē ir tikai redakcionālas dabas norādījumi, kā li-
kums uzbūvējams; tālākais jautājums, vai to var
vai nevar izdot satversmes 81. nanta kārtībā, tur
nav aizskarts — uz šo jautājumu kodifikācijas no-
daļa neatbild.

Jūs teicāt, jums esot privāta informācijā; ka
kodifikācijas nodaļa piekrītot šim likumprojektami;
man jāsaka, ka man arī ir tāda informācija — ko-
difikācijas nodaļas vadošās personas vēl šorīt tieši
brīdināja un aizrādīja, ka šādu likumprojektu nevar
pieņemt, un Ministru kabinets to tādā veidā nevarē-
ja pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šlakanam.

V. Šlakans (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Godājamie deputātu kungi! Šis likums,
kas izdots satversmes 81. panta kārtībā, nav domāts,
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kā šeit vairāk runātāju aizrādīja, speciāli vienam uz-
ņēmumam, bet tas ir domāts laikam, kad mušu valstī
ir krize, laikam, kad mēs nevaram uzlikt lielus no-
dokļus, kad lielo nodokļu dēļ viensotrs uzņēmums
iet bojā. un kad šo uzņēmumu slēgšanas deļ ro-
das bezdarbs.

Valdības uzdevums ir gādāt, lai iedzīvotajiem
būtu jāmaksā iespējami mazāk nodokļu. Tas man
jāsaka arī no lauku iedzīvotāju viedokļa. Vienmēr
uzskata, ka vienīgi pilsētas ir tās lielas nodokļu mak-
sātājas. Man jāaizrāda, ka tad, kad mēs uzliekam
lielus nodokļus pilsētām, pilsētuuzņēmumiem ii.' t. t.,
šos pilsētnieku nodokļus netiešā veidā ir spiesti sa-
maksāt lauku iedzīvotāji; tāpēc arī šeit paredzēta
vesela rinda nodokļu, kurus nedrīkst uzlikt lielākus
par 10%' no ienākuma. Man liekas, ka pašreizējā
krizes laikā jau uzlikt 10% nodokļa ir ārkārtīgi
daudz; ja nu tie sniedzas, vēl pāri 10%, tad tas jau
ir nenormāli.

Mums jāregulē mūsu saimnieciskā dzīve, un nav
jāskatās tā, kā skatās Radziņa kungs, kurš runāja
tikai pilsētu pašvaldību interesēs; jāievēro arī pil-
sētu pašvaldību iedzīvotāju intereses, jāraugās, lai
šos iedzīvotājus neaplīktu pārāk smagiem, nodokļiem.

Es te negribu minēt mazās pilsētiņas, bet ir
mums viena liela pilsēta, un taisni šī lielāpilsēta līdz
šim nav pratusi rīkoties taupīgi — kā pienāktos
krizes apstākļos. Taisni šī lielā pilsēta vēl šodien
maksā saviem darbiniekiem par % lielākas algas
nekā maksā citur, un arī citādi līdzekļi ne vienmēr
tiek izlietoti lietderīgi. Kad nu valdība grib iero-
bežot šīs lielās pilsētas tieksmes, tad rodas uzbru-
kumi. Es domāju, ka šie uzbrukumi ir nevietā;
mēs tiem nevaram piekrist.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts E. Ra-
dziņš iesniedzis priekšlikumu:

..Noteikumus par pašvaldību nodokļu un nodevu augstā-
kām normām noraidīt."

Līdzīgu priekšlikumu iesniedzis arī deputāts
A. Matisons. Prezidijs "iekrīt šiem priekšlikumiem.
Prezidija vienbalsīgs uzskats ir tāds, ka šie notei-
kumi runā pretim satversmes 81. pantam. Lieku
uz balsošanu nupat nolasīto deputāta Radziņa ie-
sniegto priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Radziņa priekšlikuma pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
13balsojot pret, denutāta Radziņa priekšlikums pie-
ņemts, — Ministru kabinets izdevis satversmes
81. panta kārtībā noteikumus par speciālu fondu
bezdarba apkarošanai rūpniecībā un kuģniecībā.
Vārds deputātam Buševicam.

A. Buševics (sociāldemokrāts): Savas frakci-
jas uzdevumā lieku priekšā šo jautājumu noraidīt,
nemaz nedodot to kommisijai. Šis likums nav pie-
ņemams tiklab satura ziņā, kā arī tās formas dēļ, kā-
dā šis likums izdots.

Virsrakstā likums runā par speciāla fonda ra-
dīšanu bezdarba apkarošanai rūpniecībā un tirdz-
niecībā. Mums jau pastāv viens bezdarba apkaro-
šanas fonds, un varētu domāt, ka šis likums grib
papildināt jau pastāvošo bezdarba apkarošanas fon-
du, lai sagādātu pēdējam vairāk līdzekļu. Izlasot
satversmes 81. panta kārtībā izdotā likuma saturu,
augšējais nolūks tomēr nav saskatāms^

Ja paskatāmies pastāvošajā likumā par bezdar-
ba apkarošanas fondu, tad redzam1, ka instrukcijas
likuma izvešanai dzīvē izdod Tautas labklājības mi-
nistrija. Instrukcijas jau izdotas, un bezdarba ap-
karošanas fonds jau darbojas; bet pēc mūsu priek-
šā esošā likuma satura iznāk tā, ka instrukcijas iz-
dod ne Tautas labklājības ministrija, bet Ministru

kabinets. Tā tad, acimredz_ot,_ jaunais likums do-
māts ne tām vajadzībām, kādam, paredzēts pastā-
vošais bezdarba fonds, t. i. ne bezdarbnieku apgā-
dāšanai ar darbu, bet_ citām vajadzībām. Tas gan
nav teikts pašā likumā, bet ka cilvēki runa — _ tā*
tad tikai no baumām varam spriest par to, kādiem
mērķiem jaunais likums izdots —, šis likums do-
māts prēmiju izmaksāšanai eksportam.

Tās pašas baumas tālāk stāsta, ka apmēram
25% šī fonda summu izmaksāšot sviesta piemaksas.
Citiem vārdiem — ja paliks par likumu Ministru
kabineta Saeimai jesniegtais projekts par_ sviesta
piemaksu pazemināšanu 25 santimu apmērā, tad
ar eksporta prēmiju palīdzību atkal grib dabūt at-
pakaļ strīpotos 25 santīmus sviesta piemaksām. Vai
ne tā? — Lai nu būtu kā būdams, viens ir skaidrs
— ja ticam tām valodām, kas nak no Ministru, ka-
bineta, ka šis fonds domāts prēmiju izmaksāšanai
resp. piemaksām, tad ar šo likumu tagadēja veidā
bezdarba apkarošana nebūs iespējama

Pēc likuma satura fonda līdzekli sastādās no
piemaksām pēc importa vērtības resp. no piemak-
sām uz importu. Pēc līdzšinējiem importa apmē-
riem šis likums pie 15% nodokļa uzlikšanas var dot
valsts kasei ap 10 miljonu latu gada, no kuras sum-
mas apmēram 5 miljoni latu, t. i. puse būtu no izej-
vielām un pusfabrikātiem. Skaidrs, kaapliekot ar
zināmu nodevu izejvielas un pusfabrikātus ražoša-
na taču nepalētināsies, bet gan sadārdzināsies, Sa-
dārdzinot ražošanu, 'sadārdzināsies arī produkti, bet,
sadārdzinot produktus, to patēriņš taču slīdēs lejup,
kritīs. Samazinoties patēriņam, beidzot samazinā-
sies arī ražošana, un tā tad līdz ar to pieaugs bez-
darbs. Ja gribētu šai likumā paredzēto Tondu pa-
reizi nosaukt, tad tas būtu jāsauc nevis par fondu
bezdarba apkarošanai, bet gan par fondu bezdarba
vairošanai. Pēc šī likuma izdošanas celsies cenas
ne tikai uz produktiem, kuros ietilpst pārstrādātās
ārzemju izejvielas un pusfabrikāti, bet arī vietē-
jiem produktiem, kuros ārzemju izejvielu un pusfab-
rikātu nemaz nebūs. Likums dos rūpniekiem iespē-
ju zem cenu izsludināšanas maskas pacelt cenas uz
visas līnijas, un cenas kāps uz augšu.

Bet tas nebūs vienīgais cenu celšanās motīvs.
Līdz šim mūsu lats ir bāzēts uz zeltu. Tiesa, mums
nav svabada lata apgrozība, mums ir lata piespiedu
kurss, un brīvā tirgū, kas par latu grib dabūt valū-
tu, dabū pārmaksāt līdz 25%. Šo pārmaksāšanu
līdz šim, varēja mēģināt apkarot un varēja mēģināt
izskaidrot ar lata piespiedu kursu un neatļautu spe-
kulāciju ar valūtu; bet izdodot šo likumu, kas pa-
redz valūtas izsniegšanu par importu un vispār
valūtas izsniegšanu aplikt ar 15% augstām piemak-
sām, mēs legalizējam to. kas notiek melnajā biržā.
Es gribu redzēt to ierēdni vai iestādi, kas tagad va-
rēs iet uz melno biržu un apkarot kā nelikumīgu spe-
kulāciju to, kas tur notiek, ja jau likums paredz, ka,
izsniedzot ārzemju valūtu, mūsu valūtu pazemina
par 15%i. Līdz ar to zudīs iespēja nosodīt melnās
biržas spekulāciju un produktu cenu celšanos. Lai
nemazinātu apgrozījuma kapitālu, ir fabrikanti, ir
tirgotāji, lata vērtībai krītot, parūpēsies par to, lai
cenas paceltu un zaudējumus uz latu izlīdzinātu ar
produktu cenu starnību. Aiz visiem šiem motīviem
šis likums mums nav pieņemams. Tikai pilsoniskā
koalīcija, kuras politika tiecas uz cenu pacelšanu,
varbūt, varētu šo manis minēto motīvu dēļ likumu
arī nenoraidīt.

Bet ir vēl viens motīvs pret šo likumprojektu,
kam arī jūs spiesti pievienoties, proti — šim li-
kumam ir tāda pati nelaime kā iepriekšējam, jo arī
tas ir izdots pret mūsu satversmi. Mūsu satversme
paredz, ka 81. panta kārtībā Ministru kabinets ne-
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var izdot likumus par nodokļiem' valsts vajadzībām.
Šis likums pēc sava satura nav nekas cits ka šāds
nodokļu likums. Tiesa, likums 15% nodokli uz
importu ir nosaucis par piemaksām pie importa vēr-
tības un it kā bezdarba apkarošanas vajadzībām, bet
tā kā likums šīs vajadzības tuvāk neapzīmē, tad liku-
mā paredzēto fondu (un līdz ar to piemaksas) nevar
nosaukt par fondu un piemaksām stingri_ noteiktam
speciālām vajadzībām, kas pec vispārīgas nodokļu
teorijas varētu atņemt paredzētam piemaksām no-
dokļa raksturu. Ja_ piemaksas turpretim ir paredzē-
tas valsts vispārējam bezdarbu apkarošanas vaja-
dzībām, tad bez kāda strīdus tas arī pec nodokļa te-
orijas ir nodoklis. Vēl vairāk — visiem ir zināms,
ka nesen mēs iesniedzam tautas nobalsošanas ie-
rosinājumu, kur bija paredzēts speciāls fonds, bez-
darba apkarošanai, un arī nodrošināšanai pret vecu-
ma un darba nespēju. Tur nebija runa par nodo-
kļiem, bet bija paredzēts lietu nokārtot piemaksu
veidā. Visas pilsoniskas frakcijas, kas reprezentē-
tas vēlēšanu kommisijā, atzina, ka tas ir nodokļu li-
kums, tāpēc ka tur k runa par nodokļu matēriju.
Ja par nodokļu likumu atzīst ikkatru likumu, un
tamlīdz runā par nodokļu matēriju, tad arī par valsts
nodokļu likumu jāatzīst ikkatrs likums, kas uzliek
piespiedu .nomaksas valstij par labu, kur ir runa par
valsts nodokļu matēriju. Ta tad, pieturoties pie ve-
lēšanu kommisijās tulkojuma, nemaz neiedziļinoties
lietas būtībā un nerunājot par to, kas pec vispārat-
zītas nodokļu teorijas ir nodoklis, un kas nav, jāat-
zīst, ka šis likums ir valsts nodokļu likums, un to
satversmes 81. panta kārtība nevar izdot.

Es domāju, ka aiz šiem motīviem arī jūs pievie-
nosities mūsu priekšlikumam un balsosit par šī li-
kuma atcelšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vesiermanim.

V. Vestermanis (vācu baltiešu partija; runā
vāciski)*): Mani kungi! Mums priekša esoša-
jiem satversmes 81. panta kartība izdotajiem notei-
kumiem ir ļoti jauks virsraksts, Tie saucas — no-
teikumi par speciālu fondu bezdarba apkarošanai
rūpniecībā un kuģniecībā.

Būtu jādomā, ka pret šo likumu nepacelsies ne-
viena balss, jo kas gan negribētu atzīt, ka bezdarba
apkarošana ir viens no mušu saimnieciskas politi-
kas svarīgākiem uzdevumiem. Ja tomēr, ka radās,
šo likumu ar lielu vairākumu noraidīs, tad taču jā-
būt ļoti svarīgiem iemesliem. Ta, bez šaubām,
arī ir.

Pie tā, ka šī likuma izdošana satversmes 81.
panta kārtībā runā pretim satversmei, tuvāk vairs
negribu pakavēties. Par to jau plaši izteicas ie-
priekšējais runātājs deputāts Buševics. Bez tam
mums ir kļuvis zināms, ka arī Saeimas prezidijs ir
vienbalsīgi atzinis, ka šī likuma izdošana satver-
smes 81. panta kārtība runa pretim satversmei; tā-
pēc sagaidāms, ka arī prezidijs piekritīs šī likuma
atcelšanai.

Es gribētu gan drusku tuvāk apstāties pie šī li-
kuma satura, lai rādītu, ka šī likuma atcelšana jā-
prasa ne tikaii aiz formāli tiesiskiem iemesliem, bet
arī no saimniecības redzes stāvokļa. _

Bez šaubām, tas apstāklis, kamusu ārēja tirdz-
niecība pastāvīgi turpina sašaurinaties, ir ļoti neap-
mierinošs. Beigu beigās mes pagaidām varam im-
portēt tikai tik daudz, cik esam spējīgi eksportēt, jo
ārējie aizņēmumi, citiem vārdiem sakot — ilgter-
miņa preču krēditi pašlaik mums ir ārpus katras ie-
spējas robežām. Ja mums neizdodas eksportu uz-,

*) Runātāja atreferējums.

turēt vismaz tagadēja augstuma, tad viegli var pie-
nākt moments, kad mēs vairs nebūsim spējīgi im-
portēt sava jau tā zemā dzīves standarta uzturēša-
nai vajadzīgās jēlvielas, pusfabrikātus u. t. t. Sekas
ir skaidri saprotamas: turpmākais klusums rūpnie-
cībā pavairotu bezdarbu, un nebūtu nekādu izredžu
realizēt arī stipri reducētu budžetu.

Saprazdamās šo situāciju, jau šī gada marta mē-
neša sākumā gandrīz visas lielākas Latvijas saim-
nieciskās organizācijas griezās pie valdības_ ar ko-
pīgu memorandu un likapriekša ievest valūtas no-
dokli, būdamas pārliecinātas, ka tas ne tikai veļa-
mi izveidos tagadējo eksportu, bet arī pavairos ini-
ciatīvu jaunu eksporta iespēju rašanai.

Valdības izdotajiem noteikumiem ir pavisam
cits raksturs.

Līdzekļi sagādājami ar importa nodokh visam
ievedamām precēm 15% to vērtības apmera, _ Par
šo līdzekļu izlietošanu nekas tuvāk šinī likuma nav
teikts, tikai ir paredzēts, ka tas noteicams Ministru
kabinetam.

Skaidrs, ka, pastāvot šādam likumam, līdzekļus
izdalīs birokrātiski. Cik tas ir bīstami, taču katram
no mums ir skaidrs. Piemēram, jau tagad prese
raksta, ka 25% sagādāto līdzekļu eo ipso izlietoja-
mi sviesta piemaksām. Šāds līdzekļu izdalīšanas
veids gan eksportu patiesi veicinās ļoti maz, jo ne-
viens taču neeksportēs ar zaudējumiem — ja vi-
ņam nebūs absolūtu likumīgu tiesību saņemt no-
teiktu prēmiju. Šādas tiesības šinī likuma, var teikt,
nav saskatāmas.

Par visiem šiem jautājumiem varētu vel bez-
gala daudz runāt, bet šīs problēmaspatiesi objektī-
vi var iztirzāt tikai mazākā, lietpratēju sastāva.

Vācu frakcija aiz šiem tikko minētajiem ieme-
sliem balsos par šo noteikumu noraidīšanu, cerība,
ka visas mūsu zemes interesēs Saeimas vairākums
tai pievienosies.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds strādnieku
un zemnieku frakcijas deputātam Gulbim.

O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Nodokļi un atkal nodokļi! Kā šis nodoklis iespaidos
plašākās iedzīvotāju masas, to varam redzēt no tiem
līdzšinējiem nodokļiem, kas uzlikti plašu masu pre-'
cēm, kas jau rada postu un dažāda veida citas grū-
tības. Uzliekot nodokli importam, nebūt nav kaut
kas darīts bezdarba apkarošanai vai bezdarbnieku
pabalstīšanai, bet ir vienīgi iedzītas jaunas summas
no ievedamām precēm valsts budžeta pildīšanai.

Ka šis valsts budžets līdz šim ir gūlies taļsniuz
trūcīgākām pilsētu un lauku iedzīvotāju masām, to
ļoti labi varam redzēt no saviem līdzšinējiem pie-
dzīvojumiem. Gribu nolasīt mazu rakstiņu par to,
ka ūtrupes dēļ pakāries kāds lauksaimnieks: _ «Va-
kar vakarā Mārcienas pagasta Zaļkalnu mājas pa-
kāries 52 gadus vecais saimnieks Pēteris Ceriņš.
Viņš izdarījis pašnāvību_ materiālu sarežģījumu deļ.
Šinīs dienās bija paredzēta viņa saimniecības izpār-
došana ūtrupē," — Cik tas saimnieks liels, vai
mazs — neņemos spriest, bet fakts ir tas, ka ūt-
rupes par 90% gulstas uz jaunsaimniekiem, sīksairn-
niekiem un citiem trūcīgiem iedzīvotajiem, kuru ze-
me jau tā ir neienesīga, jo pa lielākai daļai ir nekul-
tivēta. No tā varam spriest, ka arī šis saimnieks
būs bijis no trūcīgiem.

Importa nodoklis gulsies uz plašo masupateri-
ņa precēm, padarot jau tā lielo nabadzību vel lielā-
ku. Latvija nevar iztikt bez tādām precēm ka
dzelzs, no kuras irvisi darba rīki, bez sals, mākslī-
giem mēsliem, oglēm, mašīnām u. t. t. Ar šo im-
porta, nodokli būs uzlikts atkal jauns slOgs plašam
patērētāju masām.
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Summas, kuras ienāks no šī nodokļa, droši
vien neaizies bezdarba apkarošanas fondā vai bez-
darbnieku apdrošināšanai. Šīs summas, kā tas jau
līdz šim pa lielākai daļai ir bijis, tāpat kā citas bez-
darba apkarošanas fondam paredzētās summas tiks
iegrozītas tanīs budžeta posteņos, kur tās pašas par
sevi valstij nepieciešami dot, piemēram dzelzceļiem,
ceļu labošanai u. t. t., kur strādnieki tiek atlaisti no
darba, atvietojot viņus par zemāku atalgojumu ar
bezdarbniekiem. Tā nav bezdarba apkarošana, bet
strādnieku izsūkšana par zemāku atalgojumu.
Strādnieki līdz šim kā bezdarbnieki nebija apdro-
šināti — darba biržā viņus pa daļai nereģistrēja,
bet ja reģistrēja, tad nepieņēma nekādā darbā, aiz-
bildinoties, ka viņi spējīgi strādāt katru darbu, un
bez tam viņiem neesot ģimenes. Noteikumi par
bezdarbniekiem jau arī ir tādi, ka neparedz apdroši-
nāšanu bez darba palikušajiem strādniekiem, kam
nav ģimenes, un kas nav sasnieguši nāves vecumu.

Tā ir arī šoreiz ar šo ielāpu, ko grib uzlikt bez-
darba apkarošanai; ar to nepanāks neko citu, kā ti-
kai paaugstinās plašo masu patēriņa preču cenas un
tādējādi plēsīs lielākas nodevas no lauku un pilsētu
trūcīgiem iedzīvotājiem:.

Ja līdz ar šiem noteikumiem par speciāla fon-
da dibināšanu un par 15%, ņemšanu no importieriem,
no nomuitotām precēm, būtu izdoti kādi noteikumi
par_ to, ka preču cenas nedrīkst paaugstināt, un ka
strādniekiem, kuri strādā darbus, kas ir sakarā ar
šo preču importu, algas nedrīkst samazināt, tad tas
būtu citādi; bet šis nodoklis iziet uz tādu labumu sa-
gādāšanu importieriem, t. i. kapitālistiem un speku-
lantiem, ka mēs tam nevaram piekrist. Tiešām, ja
valdība būtu darījusi kaut ko, lai aprobežotu liel-
kapitālistu izsūkšanas kāri un apliktu viņus ar no-
dokli, tad viņa būtu noteikusi, ka importieri nedrīkst
šo nodokli attiecināt tālāk uz preču patērētājiem.
Tas būtu atvieglojums pilsētu un lauku strādniecī-
bai, un ta rastos līdzekļi nodarbinātiem strādnie-
kiem, kurus izlietojot varētu pacelt iedzīvotāju lab-
klājību.

Ar šiem noteikumiem nekas nebūs līdzēts. Ma-
su posts paplašināsies, un nodokļi gulsies uz pilsētu
un lauku strādniecību un zemniecību. Valdība ar to
tikai realizēs savu politiku, sabalansēs budžetu un
tad sabalansēto budžetu atkal pabalstu un piemaksu
veidā aizpludinās atpakaļ lauku lielsaimniekiem un
pilsētu importieriem. Strādnieku un zemnieku frak-
cija, kas vienmēr ir bijusi pret jauniem nodokļiem,
pret augstām muitām, kontingentiem u. t. t., arī šinī
gadījumā prasa šos noteikumus noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti A. Buše-
vics un 0. Gulbis iesnieguši vienādus priekšliku-
mus —

noteikumus par speciālu fondu bezdarba apkarošanai rūp-
niecība un kuģniecībā — noraidīt.

Prezidijs atbalsta arī šo priekšlikumu, jo prezi-
dijs uzskata, ka šie satversmes 81. panta kārtībā iz-
dotie noteikumi skar nodokļus, tāpēc šos noteiku-
mus nevarēja izdot satversmes 81. panta kārtībā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret deputātu Buševica
un Gulbja iesniegtajiem priekšlikumiem. 4 balsojot
pret, šie priekšlikumi pieņemti. —7

Satversmes 81. panta kārtībā Ministru kabinets
izdevis pārgrozījumus likumā par izrādēm un izrī-
kojumiem. Prezidijs liek priekšā nodot šos pārgro-
zījumus publisko tiesību kommisijai. Vārds deputā-
tam Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Daudzi no li-
kumiem, kurus tagadējā valdība ir izdevusi satver-
smes 81. panta kārtība, iziet uz policejas pilnvaru pa-

plašināšanu. Kā mēs nupat no vairāk piemēriem re-
dzējām, šīs pilnvaras ir mēģināts palielinat_ pat ar
tādu sparu, ka pavisam ir aizmirsts rēķināties ar
satversmi. Ja arī šis pārgrozījums formāli neru-
nā pretim satversmei, tomēr arī ta nolūks ir dot po-
licijai lielākas tiesības — pāri pilsoņu tiesībām, tas
sašaurinot.

Pirmām kārtām šie pārgrozījumi nosaka, ka
tuīpmāk par izrīkojumiem un izrādēm, kurus pieteic
policijai, vajadzēs iesniegt arī vienu eksemplāru no
priekšnesumiem, kurus šinīs izrīkojumos grib celt
priekšā. Līdz šim bija noteikums, ka vajadzēja tikai
uzdot programmu, par ko runās, ko izrādīs, vai ko
deklamēs; tagad turpretim prasa, lai iesniedz visu
priekšnesumu tekstu, pat tādu, kas nav iepriekš dru-
kāti, oficiāli izlaisti un cenzēti.

Šāds noteikums būs liels apgrūtinājums sabie-
driskā un kulturālā dzīvē un, man šķiet — pilnīgi ne-
vajadzīgs. Ņemšu tikai vienu piemēru. Līdz šim
mums ir pieņemts diezgan bieži rīkot rakstnieku un
dzejnieku vakarus. Tā ir kulturāla un teicama parā-
dība. Līdz šim bija parasts šādos vakaros nolasīt
rakstnieku darbus, kas vēl nav drukāti. Pēc jauna-
jiem noteikumiem tagad būs jāuzraksta visiem šiem
darbiem viens lieks eksemplārs, lai to varētu nodot
policijai cenzēšanai. Es domāju, tas ir pilnīgi neva-
jadzīgs apgrūtinājums.

Kas tad nu būs tie cenzētāji? Cenzētāji būs po-
licija — ne Iekšlietu ministrija, kur, varētu, domāt,
sēd kaut cik intelligenti cilvēki; bet uz laukiem un
provinces pilsētās bieži vien šis cenzēšanas darbs
tiks uzticēts pat zemākiem policistiem, vienkāršiem
policijas kārtībniekiem. Taču visiem ir zināms, ka
policija savus darbiniekus nemeklē no tā viedokļa,
vai viņiem ir kāda literāriska izglītība, vai nav, vai
viņi var spriest par to, kura luga izrādāma, un kura
nav izrādāma, kādi dzejoļi pielaižami nolasīšanai,
kādi stāsti pielaižami, un kādi nav. Man liekas, ka
policija nav sagatavota šim uzdevumam, kaut gan
šis likums grib nodot rakstnieku darbus policijas
cenzēšanai. Tas ir viens reakcionārs solis, un tādas
pilnvaras policijai nedrīkst dot. Pietiek jau ar to
kārtību, kāda ir līdz šim.

Otra lieta šinīs pārgrozījumos ir tā, ka izrādes
un izrīkojumus, kuru mērķis ir noziedzīgs, kuru sarī-
košana apdraud atklātības mieru un drošību, iekš-
lietu ministrim ir tiesība aizliegt. Kas ir noziedzīgs?
Kas apdraud mieru? Tas ir ļoti stiepjams un strī-
dīgs jautājums, it sevišķi ievērojot to, ka tas jānoteic
jau iepriekš. Mēs zinām, ka līdz šim policija ir va-
dījusies no tādiem uzskatiem, ka taisni strādnieku
izrīkojumi — tie ir tie bīstamie. Piemēram, par
strādnieku maija gājienu vai kādu strādnieku sarīko-
tu sapulci jau iepriekš ļaunprātīgā nolūkā šī sarīko-
juma pretinieki var izlaist baumas, ka gatavojas uz-
brukums sapulcei vai gājienam, un ka sagaidāma
kaušanās. Klausoties šinīs baumās, iekšlietu mini-
strim var likties, ka tur notiks kārtības traucējumi
un uz tā pamata viņš var noliegt attiecīgo izrīkoju-
mu. Es domāju, ka, dodot tik plašas tiesības Iekš-
lietu ministrijai un policijai, tas uzskatāms par mēģi-
nājumu skatīties pilsoņu sirdīs, ko viņi savos sarī-
kojumos grib darīt. Tā kā mums iekšlietu ministris
vienmēr būs tādas vai citas partijas piederīgais, tad
viņš citu partiju izrīkojumus un sapulces vienmēr
apsvērs no savas partijas politikas viedokļa. Šinī
gadījumā, ja ir tāds iekšlietu ministris kā, piemē-
ram, Mīlberga kungs, kurš nevar pat saskatīt, kur ir
satversme, un kur nav, man liekas, ka viņš pavi-
sam nevarēs saskatīt pareizi to, kas notiks kādā sa-
pulcē vai kādā citā izrīkojumā. Es domāju, ka se-
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višķi Mīlberga kungam tādas tiesības nevar dot,
tāpēc mēs liekam priekšā šos noteikumus noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija) : No-
teikumi par izrādēm un izrīkojumiem,kurus Ministru
kabinets izdevis satversmes 81. panta kartība, atkal
domāti kā jauni, žņaugi strādniecībai. To nekautrē-
jas jau ari atklāti pateikt. Prese, laikrakstos ir pa-
rādījušās ziņas, ka šie noteikumi, kas prasīs iesniegt
policijai visu izrīkojumu programmu saturu, esot va-
jadzīgi pretvalstisku tendenču apkarošanai. Līdz šim
tos nevajadzēja, bet tagad ir izdoti noteikumi, kas,
kā jau teicu, ir atkal jauni žņaugi strādniecībai.

Starp citu šinīs noteikumosjsacīts, ka nav jāpie-
teic tikai slēgtu izrīkojumu, slēgtu biedru vakaru
priekšnesumi, kuros piedalās tikai vienas organizā-
cijas biedri. No līdzšinējiem piedzīvojumiem mes
zinām, ka, lai cik kropli arī ir tie likumi, kas pašreiz

'ir spēkā, tomēr arī tie nav ievēroti. Arī tie nav die-
zin cik labi strādniekiem, jo slēgtos biedru vakaros
un slēgtos organizāciju izrīkojumos policija tāpat ie-
lauzās un palika klāt visu laiku, kamēr notika orga-
nizācijas slēgtais izrīkojums, ko tomer_ kontrolēja,
ja jau līdz šim, kamēr šie noteikumi vel_ nebija tik
reakcionāri, administrācijas iestādes tomēr visa pil-
nībā vērsās pret strādniekiem, tad tagad, kad šie
noteikumi būs daudz sliktāki, administrācijas uzbru-
kumi pastiprināsies daudz vairāk.

Ir teikts, ka šie noteikumi vajadzīgi, lai varētu
apkarot noziedzības un citas parādības, kas apdraud
sabiedrības mieru un kārtību. Mes zinām, kas bur-
žuāzijai ir noziedzība. Mes zinām, ka viņai nozie-
dzība ir tas, ja strādnieki savu organizāciju izrādes
un izrīkojumos attēlo savu_ dzīvi, ja strādnieki ŠMs
izrādēs un izrīkojumos runa par to, ka nodibināt, ka
noorganizēt cilvēcīgāku stāvokli. Luk, tas pec bur-
žuāzijas domām ir pretvalstiskļ; tapec gluži dabīgi,
ja strādnieku organizācijas stradnieciskos priekšne-
sumos, dziesmās vai lugās uz skatuves gribēs attē-
lot tieksmi uzlabot strādnieku stāvokli, tieksmi pec
labākas dzīves, to uzskatīs par «pretvalstisku" rīcī-
bu, un tāpēc izrīkojumi, kur bus paredzēta tāda pro-
gramma, nekad netiks atļauti.

Man gribētos teikt vēl ko vairāk. Ir, piemēram,
šeit pants, kurā teikts, ka izrādes un izrīkojumus va-
rot noliegt, ja to mērķis esot noziedzīgs, un ja to sa-
rīkošana apdraudētu mieru un kartību; tad iekšlietu
ministris ar savu rīkojumu varot šos, izrīkojumus aiz-
liegt. Te nu man gribētos jautāt, vai mušu iekšlietu
ministris Mīlbergs ir gaišreģis, līdzīgs Finkam, kas
var zināt to, kas notiks nākotne; vai viņš ir kāds
galdiņa dancinātājs, kāds burvis, kas zinas, ka tur
un tur notiks tādas un tādas nekārtības un miera trau-
cējumi, uzbrukumi, vai tamlīdzīgas lietas. _ Ja iekš-
lietu ministris ir tāds burvis, lai tad viņš nak un de-
monstrē savu burvja mākslu; kamēr tas nav noticis,
tikmēr mēs droši varam teikt, ka iepriekš paredzē-
šana, ka notiks «noziegumi.pret_kartību, mieru un
drošību", ir tikai neģēlīga izrunāšanās, un šie no-
teikumi ir izdoti tikai ar nolūku vērst represijas pret
strādnieku organizācijām. Piemēram, nesen —_ 1.
maijā strādnieku un zemnieku frakcija kreiso strād-
nieku vārdā prefektam pieteica gājienu. Kas noti-
ka? — Mēs saņēmām atbildi, ka.«kartības, miera un
drošības labā" mūsu gājiens esot noliegts. It ka
katrā ziņā tur vajadzētu notikt nekartībam,_but ap-
draudētai drošībai un traucētam mieram! Ta ir tāda
pati zīlēšana, ar nolūku terrorizet.. Nebija zināms,
ka tur notiks kādas nekārtības, vai būs «miera trau-
cējumi un drošības apdraudējumi", bet gājienu no-

liedza, lai strādnieki nevarētu demonstrēt savu spe-
ķu. No šīs strādnieku spēka demonstrēšanas bur-
žuāzijai, iekšlietu ministrim_ Mīlb.ergam, prefektam
un citiem ir visvairāk bail, tāpēc vienkārši katru mu-
šu gājienu vai sapulci noliedz.

Tādā pašā nolūkā ir izdoti arī šie noteikumi. Ka
jau teicu, šinīs noteikumos minēts, kanav jāpieteic
programma slēgtos biedru vakaros, tādos vakaros,
kur izrīkojumā piedalās tikai vienas organizācijas
biedri. Kreisajiem strādniekiem i.r_ maz organizā-
ciju— visas tās ir jau slēgtas. Ja vēl kāda kaut kur
pastāv, tad arī biedru vakarus, nevar sarīkot, jo po-
licija pārkāpj likuma noteikumus, noziedzīgi ielaužas
biedru vakaros un terrorizē biedrus, lai gan tai nav
tiesības to darīt.

Tāds iebrukums strādnieku biedru vakara nesen
bija Rīgas jūrmalā. Tāds pats iebrukums strādnieku
biedru vakarā bija Alsungā 1. maijā. Alsunga strād-
nieku biedru vakarā iebruka policija unpateica: mes ,
ārā neiesim, mums vajaga zināt, ko jūs te runājat
Kad policijai aizrādīja, ka viņai nav tiesības ta rīko-
ties, ka policijai taču jāzina likums, ta tomēr negāja
ārā. Tad Alsungas strādnieki pateica: ja policija rī-
kojas nelikumīgi, tad arī mēs rīkosimies nelikumīgi
un. jūs izsviedīsim.

Redziet, tā rīkojas policija slēgtosbiedru vaka-
ros, bet šādu rīcību masko, sakot, ka šādi vakari ne-
esot pieteicami. Mēs zinām, ka iekšlietu,ministris ir
devis rīkojumu policijai ielauzties arī strādnieku bie-
dru vakaros. Kreisajiem strādniekiem jau līdz šim
nav bijis nekādu tiesību, bet šie jaunie noteikumi
kreiso strādnieku tiesības aplaupīs daudz vairāk; tā-
pēc strādnieku un zemnieku frakcija balsos pret šiem
pārgrozījumiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāti B.
Kalniņš, V. Bastjānis, A. Rudevics u. c. iesnieguši
priekšlikumu —

pārgrozījumus likumā par izrādēm un izrīkojumiem no-
raidīt.

Tādu pašu priekšlikumu iesniedzis_ arī deputāts
T. Bergs. — Balsošanas kārtība būs šāda: vispirms
likšu uz balsošanu iesniegtos līdzīgos priekšlikumus;
ja tos pieņems, Ministru kabineta izdotie pārgrozīju-
mi atkritīs; ja turpretim šos priekšlikumus noraidīs,
minētie Ministru kabineta izdotie noteikumi bus no-
doti publisko tiesību kommisijai, — Lieku uz balso-
sanu deputātu B. Kalniņa u. c. priekšlikumu — norai-
dīt Ministru kabineta izdotos pārgrozījumus likuma

?par izrādēm un izrīkojumiem. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas no balsošanas._ Par priekšli-
kumu — noraidīt pārgrozījumus likuma par izrādēm
un izrīkojumiem nodots 30 balsu, pret to nodotas 45
balsis, atturējušies 6. Priekšlikums noraidīts. Līdz
ar to pieņemts prezidija priekšlikums, un minētie ļ,
pārgrozījumi nodoti publiskotiesību kommisijai. —

Satversmes 81. panta kārtībā izdots pārgrozī-
jums un papildinājums valsts civildienesta nolikuma.
Prezidijs liek priekšā nodot šo pārgrozījumu un pa-
pildinājumu sociālās likumdošanas un publisko tiesī-
bu kommisijām. Iebildumu nav? Tas nodots mi-
nētajām kommisijām. — Tāpat satversmes 81. panta ,
kārtībā izdots pārgrozījums likuma par apriņķu paš-
valdību. Prezidijs liek priekša nodot šo pārgrozīju-
mu pašvaldības kommisijai. Iebildumu nav? Tās
nodots minētai kommisijai. — Satversmēs . 8L panta
kārtībā izdots_ pārgrozījums likumā par žūpības ap-
karošanu. Vārds deputātam Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Godātie depu- , u
tāti! Likums par žūpības apkarošanu pieņemts 1924, ?'?
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gadā pēc diezgan sīvām un ilgām ciņām ka kommi-
sijā, tā Saeimā. Pēdējos 2 gados, kā Skujenieka kun-
ga valdības laikā, tā tagad — Bļodnieka kunga valdī-
bas laikā šis lielais ar sociālpolitisku saturu likums
ir vairākkārt pārgrozīts, tā sadrumstalots, ka no ta
nekas vairs pāri nav palicis.

Pirmkārt, ar dažiem pārgrozījumiem ir ierobe-
žotas pašvaldību tiesības runāt un lemt līdzi par al-
koholisku dzērienu tirgotavu atvēršanu. Otrkārt ir
pagarināts tirdzniecības laiks otrās šķiras traktie-
riem alkoholisku dzērienu patērēšanai uz vietas arī
sestdienās un svinamu dienu priekšvakaros. Bez
tam pēdējā laikā ir pazemināta arī degvīna cena un
samazināti mēri, ievedot mazos mērus — «stojakus",
lai katram pilsonim, kam ir kabatā tikai 40 santīmu,
viņam tos varētu atņemt. Šādarīcība ir ārkārtīgi ne-
kautrīgs uzbrukums tautas raksturam, godīgumam
un labklājībai.

Bet ar to vēl nepietiek! Šinīspārgrozījumos pa-
redzēts, ka alkoholisku dzērienu fabrikām, nolikta-
vām un visāda veida tirdzniecības uzņēmumiem at-
ļauts ieteicoši reklamēt dažādos periodiskos izdevu-
mos visādus alkoholiskus dzērienus. Kungi, tā,jrko-
mēdija! Valdība visādi cenšas žūpību veicināt, ne
apkarot, bet tai pašā laikā Saeimā pieņemtie likumi,
kā, piemēram, 1930. gadā pieņemtais pilsētu pašval-
dības likums uzliek pašvaldībām pienākumu apkarot
žūpību un netiklību un gādāt par iedzīvotāju tikumī-
bu un labklājību. Kungi, demokrātiskā valstī taču
pašvaldības nav nekāds pretstats valsts varai. Valsts
vara veicina žūpību, bet pašvaldībām ir pienākums
to apkarot. Tā rodas duālisms. Tas ne tikai runā
pretim pastāvošiem likumiem, bet ir zināms arī, ka
izglītības ministris Ķēniņš ir devis rīkojumu dibināt
skolās Cerības pulciņus ar uzdevumu apkarot žūpī-
bu. Vēl š, g. 30. aprīlī gan dzelzceļa vilcienos, gan
uz ielām, gan arī citur jaunatne ar bundžiņām vāca
līdzekļus žūpības apkarošanai, bet gandrīz tai paša
dienā ir izdots likums, kas atļauj visnekautrīgāko
reibinošu dzērienu cildināšanu un ieteikšanu. Es
lūdzu arī šos,pārgrozījumus žūpības apkarošanas li-
kumā noraidīt, nenododot tos kommisijai, lai tie ne-
stātos spēkā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātei Pīpiņai.

B. Pīpiņa (demokrātiskais centrs): Deputātu
kungi! Šinī likuma pantā, kurā mumsje liek priekšā
dažus grozījumus, kad mēs tos izlasām, tiešām lie-
lākā daļa tiek atstāta pa vecam, un ir tikai viens otrs
grozījums. Te viens otrs deputāts saka: kas nu tur
liels — tikai viens otrs sīkums; par šo pantu var
balsot!

Ja tas ir sīkums, kāpēc tad bija vajadzīgs to iz-
dot satversmes 81. panta kārtībā? Ar sīkumiem ta-
ču nemaz nav vērts nodarboties! — Otrkārt, ja tas
arī būtu sīkums — tas nebija paredzēts likumā pirm-
sākumā.

Paskatīsimies šī panta tekstu. Atļaut firmām iz-
kārt izkārtnes — tas nebūtu bīstami: bet prasa at-
ļaut sludināt periodiskos laikrakstos. Tas vairs nav
sīkums, ,bet ir ļoti nopietnsun liels jautājums. Mes
zinām,: kā ir ar tiem restorāniem, ar tam dzertuvēm
un^v-iļSādiem lokāliem, kas vilina iekšā raksturā vā-
jākos. Tas sevišķi notiek pilsētu nomalēs.visur tur,
kur cilvēki tumšāki, kur visa dzīve tumšāka. Mēs
redzam, ka pie šiem lokāliem skaisti mirdz ugunis,
dzirdam iekšā skaistu mūziku; vārdu sakot — tur
tiek solīta visa debess valstība. Nepietiek vairs ar
to, ka šīs vietas ir atļauts turēt vaļā arī sestdienās,
kad strādnieki nes mājā sievām savu peļņu — mēs
redzam, ka prasa atļaut arī laikrakstos ievietot slu-

dinājumus. Mēs zinām, kā tur šie prieki
^
bus izpuš-

ķoti, kā izdaiļos visneķītrākās un visseklākās vietas,
kā cilvēkus vilinās iet tur un atstāt savus grašus,
savu veselību un savas ģimenes maizi; tāpēc mes
balsosim pret to, jo šis sīkums ir liels un bīstams.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Beldavam.

K. Beldavs (kristīgais darba bloks) ļ — (0.
Gulbis no vietas: «Bezmiesīgie debesspēkij") —
Augstais nams! Runājot par šo likumu, man nak prā-
tā kāds skats no Romas vēstures.

Romā reiz valdīja ķeizars Vespazians, un viņš
bija uzņēmies aptīrīt Romu. Tad viņa daiļais dēls
Tītus sacīja: «Ķeizariskais tēvs, Tev taču nepienā-
kas aptīrīt Romu!" Tad Vespazians, kurš bija mant-
rausis, paņēma vienu naudas gabalu un teica: «Tī-
tus, mans dēls, paod: non olet — nesmird." — Re-
dziet, tas pats man jāsaka arī par to naudu, ko mēs
tādā veidā gūstam valstij, ko mēs gūstam no tādiem
izrīkojumiem. Tā ir tīra ironija, ka mēs gan sakā-
rnies gribam apkarot žūpību, bet izdodam tādus liku-
mus kā tagadējo, kas patiesībā strādā par žūpības
izplatīšanu. Man jāsaka, ka tāda nauda mūsu valstij
svētību nenesīs. Mēs ejam kā pa trepēm uz leju.
Sestdienas pēcpusdienās mēs esam atļāvuši pārdot
reibinošus dzērienus. Katrā bodītē, tāpat kā zelteri
un pienu, tagad var pārdot arī alu, un tagad nu tiks
atļauts sludināt to arī laikrakstos. Man noteikti jā-
protestē pret to, jo es uzskatu, ka šī nauda valstij
svētību nenesīs.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāts E
Radziņš, iesniedzis priekšlikumu:

«Pārgrozījumu likumā par žūpības apkarošanu noraidīt."

Vispirms nāk nobalsošanā deputāta Radziņa
priekšlikums. Ja to pieņems, pārgrozījums likumā
par žūpības apkarošanu būs noraidīts; ja deputāta
Radziņa priekšlikumu noraidīs, būs pieņemts prezi-
dija priekšlikums un pārgrozījums likumā par žūpī-
bas apkarošanu būs nodots sociālās likumdošanas un
juridiskai kommisijām. Lieku uz balsošanu deputāta
Radziņa priekšlikumu —

pārgrozījumu likumā par žūpības apkarošanu noraidīt."
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Radziņa

priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Radziņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Radziņa priekšlikumu nodotas 34 balsis, pret to no-
dotas 45 balsis. Deputāta Radziņa priekšlikums no-
raidīts. Līdz ar to pieņemts prezidija priekšlikums,
un pārgrozījums likumā par žūpības apkarošanu no-
dots minētām kommisijām. —

Satversmes 81. panta kārtībā ir izdots pārgrozī-
jums preses likumā. Vārds deputātam Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Šinīs pārgrozī-
jumos minēts, ka turpmāk spiestuvēm, kas iespiedu-
šas neperiodiskos izdevumus, vajadzēs tos piesūtīt
Iekšlietu ministrijai vai policijas priekšniekiem un sa-
ņemt par tiem kvīti; tikai pēc šīs kvītes saņemšanas
tos varēs laist apgrozībā. Līdz šim bija tāda kārtī-
ba, ka nekādas kvītes nebija jāgaida: policijai piesū-
tīja attiecīgu skaitu eksemplāru, un reizē ar to šo
neperiodisko izdevumu varēja izlaist no drukātavas.

Šī pārgrozījuma nozīme ir tā, ka tagad uz vi-
siem neperiodiskiem izdevumiem grib attiecināt ie-
priekšēju cenzūru, jo citādi nebūtu nekādas nozīmes
gaidīt kvīti. Saprotams, ka tagad drukātavai vai iz-
devējam būs jāgaida, kamēr policijas priekšnieki vai
Iekšlietu ministrija izlasīs un iepazīsies ar attiecīgo
grāmatu, uzsaukumu vai cita kāda neperiodiska iz-
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devuma saturu, vai tur nav kaut kas noziedzīgs jeb,
kā mēdz teikt, pretvalstisks.

Līdz šim mēs bijām nostājušies uz tā viedokļa,
ka iepriekšēja cenzūra nav vajadzīga. Ka. mes esam
redzējuši pastāvošā praksē, policija jau ta ir paspē-
jusi konfiscēt bezgala daudz dažādu izdevumu, Ta-
gad turpretim grib ievest iepriekšēju cenzūru. Arī
tas pastiprina policijas varu, un atkal paceļas tas pats
jautājums, par ko es jau runāju, apspriežot noteiku-
mus par biedrībām un izrīkojumiem: kas tad bus tie
cenzētāji? Cenzētājs būs katrs policijas priekšnieks,
kuļam pēc šī likuma jāiesniedzattiecīga grāmata vai
cits neperiodisks izdevums; tas tad nu spriedīs, vai
tur ir kaut kas noziedzīgs, vai nav. Tadakārtā te
atkal lielā mērā tiek ierobežota rakstīta vārda brī-
vība.

Mēs kategoriski nostājamies pret šo mēģināju-
mu uzlikt presei vēl jaunus policijas iemauktus, ie-
vedot iepriekšējo cenzūru. Demokrātiska valstī tas
nav vajadzīgs, tāpēcmēs liekam' priekša šo pārgro-
zījumu preses likumā noraidīt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija; ru-
nā krieviski)*).

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):Līdz
šim iepriekšējai cenzūrai bija padota tikai periodiska
prese, periodiskie izdevumi. Tagad ar šo pārgrozī-
jumu cenzūrai būs padoti arī neperiodiskie izdevu-
mi. Tā tad būs jaunas represijas, jauni žņaugi ne
tikai strādniecībai, bet, man gribētos teikt, arī de-
mokrātiskai pilsonībai, rakstniekiem.

Šeit jaunajā pārgrozījumā, sacīts, ka spiestuves
īpašnieks vai atbildīgais vadītājs var izsniegt nodru-
kāto tikai tad, kad no policijas ir saņēmis kvīti par
obligātoriski piesūtāmo eksemplāru saņemšanu. Tas
ir kaut kas vēl daudz ļaunāks neka iepriekšēja cen-
zūra. Tad bija jādrukā pēc tam, kad policija bija at-
ļauju devusi; turpretī tad. ja atļauju izdod tikai pec
tam, kad izdevums jau nodrukāts, un ja tad policija
konfiscē grāmatu vai citu izdevumu, tas nozīme, ka
šo drukātāju, šo izdevēju materiāli galīgi izputina.
Lūk, ko nozīmē šis noteikums!

Ja presi mēdz salīdzināt ar sabiedrības sirds-
apziņu, tad man jāsaka, ka šie jauniepārgrozījumi ir
sabiedrības sirdsapziņas nonāvēšana. Luk, ko no-
zīmē jaunie noteikumi!

Mūs, strādnieku un zemnieku frakciju un kreiso
strādniecību, kuras izdevumus bez izņēmuma kon-
fiscē, kuras likumprojektus pat konfiscē, šo jauno no-
teikumu pātagas cirtieni vairs nevar ķert, bet tie kri-
tis uz demokrātiskās pilsonības kakla, uz tiem, kuri
nedzied līdz šī likumprojekta izdevējiem. Mes gri-
bam redzēt, ko darīs «demokrātisma" aizstāvētāji
šeit Saeimā — Skalbe u. c„ jo šienoteikumi kritīs ari
uz rakstniekiem Mes gribam redzēt, ko_ darīs «Sa-
eimas rakstnieki", jo zinām, ka jaulīdzšinējais likums
ir jau. daudz reižu lietots arī pret rakstniekiem, ir
vairāk reižu laikrakstos prasīts konfiscēt un ir kon-
fiscētas grāmatas, pat iedomātas pornogrāfijas deļ.
Šis likums dos iespēju to visu pavairot. Luk. tadeļ
mēs gribam redzēt, ko darīs «demokrātisma aiz-
stāvji" šeit Saeimā? Kur nevar saskatīt pornogrā-
fiju? Kur nevar saskatīt «pretvalstiskumu" literatū-
rā? To var saskatīt visur. Tāda gadījuma tiks iz-
ņemts no apgrozības liels daudzums grāmatu.Līdzīgi

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

Krājumā Saeimas Stenogi-fu
birojā Rīgā. Saeimas laukuma.

Hitleram Vācijā būs jāsavāc pa visu Latviju grā-
matas, jāsaliek tas sārta un jāsadedzina. Luk, ko
grib panākt Bļodnieka un Mīlberga «demokrati-
ski"-reakcionārā valdība! Gluži pareizi mans frak-
cijas biedrs Jeršovs teica, ka ta ir atklāta trauksa-
nās uz fašismu. Luk, ko nozīme šie jaunie likumi!

Mēs zinām, ka bez neperiodiskiem izdevumiem
žņaugi ir uzlikti arī periodiskiem izdevumiem, vel
bez šiem satversmes 81. panta kartība izdotajiem
noteikumiem. Piemēram,_ jaunajā sodu likuma die-
nas izdevumiem par pārkāpumiem paredzēta 100 la-
tu soda nauda, garāka perioda izdevumiem! —. līdz
200 latu; turpretim vecais cariskais preses likums
paredzēja soda naudu dienas izdevumiem ne vairāk
par 25 latiem, bet garāka perioda izdevumiem —
ne vairāk par 100 latu. Mes redzam, ka soda nau-
da preses izdevumiem ir divkāršota un trīskaršota.
Tā presi — sabiedrības sirdsapziņu nožņaudz.
Lūk, ko nozīmē jaunais likums!

Pret šādiem likumiem sava laikā ir uzstājušies
demokrātiskie pilsoņi. Starp citu esmu jau minējis
senatoru Gruzenbergu, kurš saka, ka neesot sapro-
tams, ka pat tie likumi, kas cara despotiem: cara lai-
kā bijuši: pieņemami, Latvijas demokrātiem: neesot
pieņemami. Izrādās, ka Latvijas «demokrāti" ir
daudz reakcionārāki parcara Laika despotiem, gu-
bernatoriem, «ģeržilmordam". Luk, ko nozīme jau-
nie likumi! (Sauciens no vietas: «Lai dzīvo
cars!") Jūs sakāt — lai dzīvo cars! Mes sa-
kām — nost ar caru! Bet tikpat labi mes sakām,:
nost ar jums, kas esat daudz neģēlīgāki, jo jus sau-
caties par «demokrātiem"! Ja jus izdosit tādus li-
kumus, pret jums uzstāsies ne tikai strādnieki, bet
arī demokrātiskie pilsoņi, rakstnieki. (Starpsaucie-
ni.) __ ja gan, pret jums, skalbēm un citiem, uz-
stāsies ne tikai strādnieki, bet arī demokrātiskie
pilsoņi! . ...

Mēs droši varam teikt, ka sis jaunais likuma
pārgrozījums būs ierocis, kas dos iespēju pilnīgi
nožņaugt tā saukto «sabiedrisko sirdsapziņu" —
presi. Kur nevar atrast pornogrāfiju? Kur nevar
atrast pretvalstiskumu? Pretvalstiskums mušu
valsts vīriem — buržuāzijas pārstāvjiem pedeja
laikā rēgojas uz katra soļa. Viņiem pilnīgi piemēro-
jams sakāmvārds, ka bailēm lielas acis, jo suns zi-
na, ko viņš ir ēdis! Lai presi, šo sabiedrības sirds-
apziņu galīgi nožņaugtu, izdod šo jauno likumu. Pret
tādu likumu cīnīsies ne tikai strādnieki, bet bus, spie-
sti cīnīties arī godīgākie pilsoņi, uz kuriem jaunais
likums gulsies. Agri vai veļu strādniekiem ciņapie-
vienosies arī rakstnieki, jo jaunie noteikumi vērsī-
sies taisni pret viņiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Erhardam.

E. Erhards (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): — (Sauciens no _ vietas: Galma "dzej-
nieks!") — Godātie deputātu kungi!_ Par šq.ļi-
kumu tiešām daudz nevajaga runāt, tapec runāšu
maz. — '

Man liekas, ir nevieta apgalvojumi, ka sis li-
kums nāks par ļaunu prese]. _ Līdz šai dienai pra-
sām no kārtības sargiem gadat par valsts drošību,
uzstājoties pret tiem, kas musina gāzt pastāvošo
valsts iekārtu. Vai kartības sargiem tas iespējams,
ja viņi nezina, kādu izdevumu katra drukatava ga-
tavo izlaist? Lai uzrauga iestādes varētu jau ie-
priekš kontrolēt izdevumus, ko gatavojas izlaist tir-
gū, tām jādod iepriekšējas kontroles tiesības, Es
ceru, ka jūs atbalstīsit šo priekšlikumu, jo mes zinām,
cik bieži tiek izkaisītas proklamācijas. (Starpsau-
cieni; priekšsēdētāja biedrs zvanī.) Bieži vien iz-
kaisītās proklamācijas ir anonīmas. Nevar same-
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klēt neviena, kas tās iesniedzis; tapec kartības sar-
giem jādod tiesības raudzīties, kāds ir drukāto izde-
vumu saturs, lai turpmāk nenotiktu ta, ka notiek ta-
gad. Policijai jāzina, kas drukātos izdevumus ir ie-
sniedzis, un ko šie izdevumi satur.

Ja pret šo likumu šeit uzstājas strādnieku un
zemnieku frakcijas deputāti, tad tas_ liecina, ka šis
likums patiešām vajadzīgs, tapec mes ar labāko ti-
cību un visdrošāko sirdsapziņu balsosim par to.
Taisni šodien no šīs katedras tas ir pierādījies par
vairāk kā vajadzīgu. Mēs cerēsim, ka ar to turp-
māk būs novērstas visas piedauzības un preses hu-
ligānisms, kas parādās neperiodiskos izdevumos.
Šis likums pavisam neskar presi un atsevišķas grā-
matas, bet skar tikai tos, kas nedrīkst atklāti sa-
biedrības priekšā uzstaties_ ar saviem drukas izde-
vumiem. Tādi ir vispirma kārta tie divi runātāji,
kas demagoģiskā veidā kavēja še laiku publikai un
mums.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Muižniekam.

I. Muižnieks (Latgales kreisais sociālists): Re-
dziet — to, ko šeit nepateica paši likuma autori,
to pateica cits. Par dažādām šaubīgām lietam no
aizsargu organizācijas izslēgtais nāca un pateica,
ka tas, kas šeit rakstīts, nozīmējot iepriekšēju cen-
zūru. Tad taču, atmodas kungi, esiet atklāti un go-
dīgi, nāciet šeit un pasakait, ka šis ir likums par ie-
priekšējās cenzūras ievešanu neperiodiskiem izde-
vumiem.

Reizē ar to jums vajadzēja iet talak un nodibināt
arī cenzūras institūtu. Loģiski būtu iet vēl talak
un pateikt, ka nevar izdot neperiodisku izdevumu
tikmēr, kamēr to nav skatījusi cauri Iekšlietu mini-
strijas preses nodaļa, vai arī vispirms policija un
pēc tam Iekšlietu ministrijas preses nodaļa, un ja
tās ir saskatījušas kaut ko neatļaujamu, tad aizsū-
ta izdevumu prokuratūrai, kura savukārt to nosūta
tiesai, tiesa atkal skata to cauri, un tikai tad to_ var
izdot. Tad mums loģiski vajadzēja noiet pieta, ka
nevienu periodisku izdevumu nevar izdot ātrāk, ka-
mēr nepaiet pāris nedēļu, un šis izdevums, nav ska-
tīts cauri. Ja jūs to pieņemtu, tad to varētu attais-
not; bet ja neperiodiskus, izdevumus skatīs cauri
tādi vīri kā Erhards un citi kungi, kuri par neķītrī-
bām ir izslēgti no aizsargu organizācijām, tam, man
šķiet, nevar piekrist neviens deputāts, kurš nopietni
rēķinās ar sabiedrības domām. (E. Erharda starp-
sauciens.) Jūs, Erharda kungs, sakāt, ka Jūs tos
neskatīsit cauri, ka to darīs Mīlbergs; bet Mīlbergs
nav labāks par Jums — to viņš pierādīja, balso-
dams šodien par likumiem, par kuriem jūs, citi, ne-
uzdrošinājāties balsot.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates iz-
beigtas. — Deputāti B. Kalniņš, V. Bastjānis un A.
Rudevics, tāpat deputāts L. Jeršovs iesnieguši
priekšlikumus —

pārgrozījumu preses likumā noraidīt.

Vispirms nāks nobalsošanā šis priekšlikums. Ja
to pieņems, minētais pārgrozījums preses likumā
būs noraidīts; ja šo priekšlikumu noraidīs, prezidijs
uzskatīs par pieņemtu prezidija priekšlikumu —•
nodot šo pārgrozījumu publisko tiesību kom,misijai.
— Lieku uz balsošanu priekšlikumu — minēto
pārgrozījumu noraidīt. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par priekšlikumu no-
dotas 25 balsis, _pret — 49 balsis. Priekšlikums
noraidīts, un pārgrozījums preses likumā nodots
publisko tiesību kommisijai. —

Satversmes 81. panta kārtībā Ministru kabinets
izdevis pārgrozījumu pilsētu pašvaldības likuma.
Vārds deputātam Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gi! Šis pārgrozījums ierobežo pilsētas, domes ve-
lēto amata personu tiesības, un arī no lietderības
viedokļa nekādā ziņā nav pieņemams>. _ Šis pārgro-
zījums noliedz pilsētas domniekiem but, starp citu,
par revīzijas kommisijās locekļiem; tāpat stājoties
turpmāk šim pārgrozījumam spēkā, par domniekiem
nevarēs būt arī skolotāji, jo, izņemot Rīgu, visas
pārējās Latvijas pilsētās saskaņā ar likumu par iz-
glītības iestādēm Latvijā skolotājus ir vēlējušas
amatā skolu uzturētājas — pilsētu domes.

Sakait, kāda neatliekama un nopietna vajadzība
bija Ministru kabinetam izdzīt no provinces pilsētu
domēm skolotājus, šos_ kulturālos un intelligentos
darbiniekus. Ja skolotājus izdzen no pilsētu do-
mēm, kas tad vairs paliek pāri provinces pilsētu
domēm? Par šo jautājumu mēs ilgi šeit debatējām,
kad pieņēmām 1930. gadā pilsētu pašvaldības likumu.
Toreiz bija 3 priekšlikumi, proti — A. Berga, A.
Alberinga un mans priekšlikums, un toreiz Augstais
nams vienbalsīgi atzina, ka nav nekāda pamata sko-
lotājus dzīt laukā no pilsētu domēm.

Tālāk jāsaka sekojošais: kāda neatliekama
vajadzība ir aizdzīt no pilsētu domēm revīzijas kom-
misijās locekļus, kāda nopietna vajadzība ir prasīt,
lai viņi vairs nevarētu būt par domniekiem? Ve-
cais pilsētu likums, proti, šī nolikuma 68. pants no-
teica pretējo. Atļaujiet man to citēt: „Lai skatītu
cauri pārvaldes aprēķinus par pilsētu budžetu iz-
pildīšanu, saistoši ievēlama no domniekiem
revīzijas kommisijā." Tieši no domniekiem bij jā-
ievēl revīzijas kommisijās locekļi, bet ne no ārpus
domes stāvošām personām! Rīgā, kā zinām, revī-
zijas kommisijās locekļi saņem zināmu atalgojumu.
Ja visās citās Latvijas pilsētās līdzekļu trūkuma dēļ
pārējo kommisiju locekļus neatalgo, tad, lai revīzi-
jas notiktu kārtīgi, vienīgi revīzijas kommisijās
locekļiem tiek maksāts neliels atalgojums. Tagad,
turpretim, revīzijas kommisijās locekļi nevarēs būt
par domniekiem, kas runā pretim līdz šim pastāvo-
šajam likumam.

Arī šī motīva dēļ šis pārgrozījums pilsētu paš-
valdības likumā nav pieņemams.

Pret šī pārgrozījuma izdošanu pilsētu savienī-
bas padome vienbalsīgi izteica savu protestu un ari
nolēma ziņot par to visām pilsētu pašvaldībām. Ja
šis likums netiktu noraidīts un to nodotu kommisijai,
tad sasaucams ārkārtējs pilsētu savienības kon-
gress. Tas ir tiesību jautājums. Ja kāds nevēlas
aizsargāt citu tiesības, tad tas vēlāk nespēj aizsar-
gāt arī pats savas tiesības. Tā tad tas ir dziļi prin-
cipiāls jautājumsL

Šī Jikuma politiskais saturs, visiem ir skaidrs:
tas ir tā saucamais Emila Karlsona likums. Visa šī
likuma nolūks ir — padzīt Emilu Karlsonu no Rī-
gas pilsētas domes. Lai cik neciešama ir šī per-
sona, valsts vara kā publisko tiesību nesēja nedrīkst
būt partejiska. Tas nav valsts varas stiprums un
spožums. Rezultātā ar to vienu cilvēku padara par
varoni, pret kuru jācīnās valsts varai likumdošanas
kartība. Ar šāda likuma izdošanu Ministru kabi-
nets ir atkaltikai sevi izblamējis, Latvijas pilsētu
savienības vārdā — arī savienības padomes pil-
soniskā vairākuma vārdā — lūdzu šo likumu no-
raidīt, lai nebūtu jāsasauc ārkārtējas pilsētu domes
sēdes un bez tam, vēl ārkārtējs pilsētu savienības
kongress. , L ,
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti E. Radziņš

un A. Jukšinskis iesnieguši līdzīgus priekšlikumus —
pārgrozījumu pilsētu pašvaldības likumā noraidīt.

Prezidija priekšlikums — pārgrozījumu pilsē-
tu pašvaldības likumā nodot pašvaldības, kommisi-
jai Likšu uz balsošanu deputātu Radziņa, un Jukšin-
ska priekšlikumu; ja to pieņems, šis pārgrozījums
pilsētu pašvaldības likumā bus noraidīts; ja tur-
pretim deputātu Radziņa un Jukšinska priekšlikumu
noraidīs, būs pieņemts prezidija priekšlikums. —
Lieku deputātu Radziņa un Jukšinska priekšlikumu
uz balsošanu, Lūdzu pacelties tos, kas ir par depu-
tātu Radziņa un Jukšinska priekšlikumu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret deputātu Radziņa un
Jukšinska priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par deputātu Radziņa un Jukšin-
ska priekšlikumu nodota 41 balss-, pret to nodote 30
balsu, atturējušies 6. Deputātu Radziņa un Jukšin-
ska priekšlikums pieņemts: pārgrozījums pilsētu
pašvaldības likuma noraidīts, —

Satversmes 81. panta kārtība Ministru kabinets
izdevis pārgrozījumus noteikumu pārgrozījumos par
preču un laikrakstu papīra importa regulēšanu, Pre-
zidijs liek priekšā nodot šos pārgrozījumus finanču,
tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Iebildumu
nav? .Tas pieņemts. — Satversmes 81. panta kar-
tībā Ministru kabinets izdevis noteikumus par im-
porta regulēšanas kommisiju. Prezidijs liek priekša
nodot šos noteikumus finanču, tirdzniecības un rūp-
niecības kommisijai. Iebildumu nav? Tie nodoti
minētai kommisijai. — Ministru kabinets satver-
smes 81. panta kārtībā ir izdevis pārgrozījumus jin
papildinājumus noteikumos par iekšzemes, pasēm
Vārds deputātam Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Pārgrozījumi
par iekšzemes pasēm izklausās savadi tanī ziņa, ka
no vienas puses valdība ir atvieglojusi pasu forma-
litātes tām aprindām, kas izbrauc uz kūrortiem,
peldvietām, vasarnīcām, bet strādniekiem noteiku-
mi ir vēl pasliktināti. Nebūtu ko iebilst pret forma-
litāšu atvieglošanu tiem, kam ir pastāvīgi dzīvokļi
pilsētā, kas pagaidām izbrauc uz citu dzīves vietu,
kur līdz šim bija jāpierakstās, bet tagad vairs nebūs
jāpierakstās; bet ir savadi, japaskatamies otra pu-
sē _ strādniekiem, kas atstāj pilsētu un izbrauc
kādu laiku strādāt uz laukiem, ir paredzēti bargāki
noteikumi par pierakstīšanos: viņiem jāpierakstās
10 dienu laikā, kamēr agrāk bija paredzēts ilgāks
laiks, Tā tad strādniekiem izbraukšanu pagaidu va-
saras darbos ar šīm pasu formalitātēm apgrūtinās,
Man liekas, tam nav nekāda pamata. Taisni tiem
kungiem, kuri tik daudz runa par to, ka pilsētu strād-
niekiem vajaga braukt uz laukiem, ka uz laukiem
trūkst laukstrādnieku, kuri visādiem līdzekļiem
grib pilsētas bezdarbniekus dzīt _uz laukiem, sis pa-
su formalitātes pastiprināt nebūtu ne mazāka ie-
mp*_I __

Ievērojot to, ka šie noteikumi ir netaisni strād-
niekiem, mēs liekam priekša tos noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rūtiņām.

P. Rūtiņš (strādnieku un zemnieku_ frakcija):
Satversmes 81. panta kārtībā izdotie pārgrozījumi
un papildinājumi noteikumos par iekšzemes, pasēm
ierobežo strādnieku kustības brīvību valstī. Paš-
reizējos saimnieciskos apstākļos strādnieki ir nove-
sti tādā posta stāvoklī, ka ir spiesti gandrīz katru
dienu meklēt izdevību pārdot savu darba speķu, lai
iegūtu līdzekļus savas dzīves turpināšanai Līdzši-
nējie noteikumi paredzēja, ka stradnieki, _ izbraucot
pagaidu darbos, varēja nereģistreties 4 mēnešus, bi

strādnieku brīvība buržuāzijai likās par lielu. Bur-
žuāzijai likās, ka strādniekiem nav dodama_brīvība
braukt pa visu valsti un meklēt darbu; tapec iz-
deva jaunus noteikumus, kas šo brīvību ierobežo.

Mēs zinām, ka strādniekam ir ļoti grūti, pat ne-
iespējami dabūt darbu ilgāku laiku viena vieta.
Sevišķi rudeņos un ziema, kad strādnieki iziet uz
laukiem mežu darbos, viņi pastrādā viena vieta, pa-
strādā otrā vietā, redz, ka neka nevar_ nopelnīt, iet
tālāk un meklē darbu citur. Ta klaiņāt strādnieku
piespiež apstākļi, kādos viņu ir novedusi kapitāli-
stiskā iekārta.

Bez šaubām, mums nav nekādu izredzu,_ ka si
kapitālistiskā iekārta spēs atrisināt šo jautājumu.
Paskataities šos noteikumus, tad jus redzēsit, ka
valdībai gan ir izdevies dot atvieglojumus vai ari
paturēt līdzšinējo stāvokli peldviesiem — zaļum-
niekiem, bet strādnieku labā nekas nav darīts, Tas
tikai lieku reizi pierada, kuram aprindām šī valdī-
ba stāv vistuvāk. Latvijas iedzīvotāju vairākums
nesastāv no tiem, kas var izmantot zaļumu vietas
un peldu vietas, bet gan no darba tautas, un tai šie
noteikumi ir vairāk kā nepieņemami

^Noteiktas trīs dienas, kuras strādniekam jāre-
ģistrējas; ja viņš nebūs reģistrējies, tad saņems
sodu. Strādniekam nav iespējams katru dienu ie-
rasties reģistrēšanās vieta. Otrs ir tas, ka, izbrau-
cot uz laukiem un saņemot darbu uz dažiem mēne-
šiem, kaut arī lielāku darbu, un atgriežoties pilsē-
tā, strādniekam būs lieli pārpratumi, pat neiespē-
jami reģistrēties darba apgāde rudenī un ziema, jo
viņš būs reģistrējies uz laukiem, un nebūs vajadzī-
gā nodzīvošanas laika pilsēta. Tas atkal ir ievests
ar nolūku, lai uz papīra juridiski pierādītu to, ka val-
stī nav bezdarba, lai gan posts, bez šaubām, ir ļoti
liels, „ ,

Strādnieku un zemnieku frakcija ir pret katru
strādnieku kustības brīvības ierobežošanu, tapec
liek priekšā šos noteikumus noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti, A. Rude-
vics, V. Bastjānis, J. Celms u. c, tāpat deputāts P.
Rūtiņš iesnieguši līdzīgus priekšlikumus —

pārgrozījumus un papildinājumus noteikumos par iekšze-
mes pasēm noraidīt.

Prezidijs liek priekšā nodot šos pārgrozījumus
juridiskai kommisijai. Vispirms likšu uz balsošanu
deputātu Rudevica, Bastjaņa u. c. un deputāta Rū-
tiņa priekšlikumu, Ja šo priekšlikumu pieņems,
prezidija priekšlikums bus noraidīts; ja turpretim
deputātu Bastjaņa u. c. priekšlikumu noraidīs, skai-
tīsies par pieņemtu prezidija priekšlikums

^
un šie

pārgrozījumi un papildinājumi bus nodoti juridiskai
kommisijai. — Lūdzu pacelties tos, kas ir par_ de-
putāta Rudevica u. c. priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret deputāta Rudevica u. c.
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas no balsošanas. Tādu nav. Par deputāta Ru-
devica u. c. priekšlikumu nodotas 28 balsis, pret —
42 balsis. Tas noraidīts. Līdz ar to pieņemts pre-
zidija priekšlikums, un minētie pārgrozījumi un pa-
pildinājumi nodoti juridiskai kommisijai. —

Satversmes 81. panta kartība Ministru kabinets
ir izdevis noteikumus par izpardošanam. Prezidijs
liek priekšā nodot tos finanču, tirdzniecības un rūp-
niecības kommisijai. Iebildumu nav? Minētie no-
teikumi nodoti kommisijai. _— Ministru kabinets
satversmes 81. panta kartība ir izdevis noteikumus
par negodīgas konkurrences apkarošanu. Prezidijs
liek priekšā nodot tos finanču, tirdzniecības un rūp-
niecības kommisijai. Iebildumu nav? Tie nodoti
minētai kommisijai. Satversmes 81. panta kartība
Ministru kabinets ir izdevis policijas iekārtu. Pre-

3,
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zidijs liek priekšā nodot to publisko tiesību un paš-
valdības kommisijām. Vārds strādnieku un zemnie-
ku frakcijas deputātam Gulbim.

O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Līdz ar darba ļaužu posta paplašināšanos, algu pa-
zemināšanu un vispārēju dzīves apstākļu pasliktinā-
šanos vairojas streiki, dažādi konflikti. Strādnieku
apspiešanai lieto visplašāko terroru. Paplašinoties
terroram, pieaug nemiers un naids plašasmasas pret
policiju.

Ja policijas iekārtā ir sacīts, ka policijas uzde-
vums ir rūpēties par sabiedrisko «drošību", «kartī-
bu", «mieru" un «tikumību", tadtagadēja politiskas
un kriminālās policijas darbībā tādas lietas nav sa-
skatāmas. Tas jau neskaitāmas reizes ir teikts, un
arī presē par to ir rakstīts; to mēs atceramies arī
no Teica un Gaiļa bērēm, kur taisni policija radīja
nekārtības. Jaunie noteikumi dod policijai lielākas
tiesības rīkoties un uzsver taisni tās pašas līdz šim
piedzīvotās nekārtības, ko pielaida policija, kad tā
parasti ielauzās gājienos, sapulcēs, slēgtos biedru
vakaros, arodbiedrību valdes sēdēs. Tādas lietas
gadās bieži.

Paskatīsimies, kas ir noticis šinīs pašās dienās.
Iesākās apavu strādnieku streiks. Apavu strād-

nieki uzsāka streiku par sava stāvokļa uzlabošanu,
uzsāka cīņu pret izsūcējiem — darba devējiem.
Viņu cīņa bija pilnīgi likumīga, pie mums ar likumu
atļauta. Šai cīņā sabiedrībai vajadzēja nākt palīgā
apavu strādniekiem, bet taisni policija bija tā, kas
nevis objektīvi skatījās, lai uzņēmēji neiespaidotu
streikojošos strādniekus, lai visur valdītu kārtība,
bet atklāti atbalstīja darba devējus, uzņēmējus un
lietoja pret streikotājiem terroru, piemēram neļau-
dama viņiem sapulcēties, darba vietās, neļaudama
apmeklēt savas darba vietas u. t. i

Man jāuzsver, ka streikotāju sapulces vispār
notiek zem policijas terrora. Streikotājus arestē,
izkrata viņu dzīvokļus un citādi terrorizē. Streiks,
ja tas turpinās ilgāk, ir strādniekiem kā smags slogs
par to, ka viņi ir uzsākuši cīņu par sava stāvokļa
uzlabošanu. Un, lūk, sabiedrība negrib šo cīņu at-
balstīt, un arī policija lieto varu, lai streikotājus ter-
rorizētu. Streikotāju sapulcēs neļauj runāt par
streiku, neļauj strādniekiem izteikties, kā ar tīri at-
ļautiem līdzekļiem uzņēmējus varētu piespiest pildīt
strādnieku taisnīgās prasības.

Tāpat drēbnieku streika laikā pret firmām, ku-
ras neparakstīja līgumus, lietotais boikots nebija ne
nekārtība, ne arī goda aizskaršana, bet vienīgi strād-
nieku cīņa pret uzņēmējiem; šinī cīņā policija gāja
kopā ar uzņēmējiem, veikalniekiem un visādi ter-
rorizēja boikotētājus, atļāva veikalniekiem: uzbrukt
lapiņu izdalītājiem, viņus piekaut; netika ievēroti
noteikumi par drošību, kārtību un miera uzturēšanu,
bet policijas klātbūtnē veikalnieki varēja uzbrukt
streika lapiņu izdalītājiem.

Te mēs redzam, ka policijai ir divas mērauklas
— ka vienu tā lieto pret strādniecību taisni veikal-
nieku —; uzņēmēju, interešu aizstāvēšanai, bet no
otras puses aizsargā uzņēmējus, pabalsta tos cīņā
pret strādniecību.

Saldū 18. aprīlī notika sapulce, kur bija runa par
laukstrādnieku algām, kur tika apskatīts deramdie-
nu jautājums. Sapulcē izteicās strādnieki. Arī es
personīgi runāju tanī sapulcē par to, ka strādnieku
darba algu nedrīkst pazemināt, ka jāmaksā lauk-
strādniekiem tāda alga, lai arī viņu ģimene varētu
paēst. Sapulcē kādi 2 aizsargi bija noorganizēju-
šies, lai ar jēlām olām apmētātu sapulces runātāju,
kas runātu pret algu pazemināšanu. Izrādījās, ka šī
olu mētāšana tomēr neizdevās, pateicoties tam, ka

strādnieki to nepieļāva un pateica aizsargiem: ja
jūs darīsit tādas lietas, tad neaizmirstiet, ka jus va-
rat galvu pazaudēt! Kad šie aizsargi ar policijas —
taisni ar Saldus vecāka kārtībnieka ziņu — bija
piegājuši pie runātāja un grasījās sviest tam ar jē-
lām olām, un kad strādnieki šo_ sviešanu apturēja,
nepieļāva, policistam vienīgaisvards, ko pateikt aiz-
sargiem, bija: «Lasaities projām — citādi var iz-
nākt slikti!" — Bet gādāt par drošību, par kartī-
bu, par tikumību laikam gan policija bija aizmirsusi,
tāpēc ka bija darīšana ar strādniecību, ar strādnie-
cības darbiniekiem. Vispār, kad ir runa par strād-
nieku interešu aizstāvēšanu, policija ir strādnieku
pretiniekos,

Otra lieta ir tā, ka šeit arī aizsargiem piešķirtas
policijas kārtībnieku tiesības. Policijai iir tiesība
piesaukt aizsargus par saviem palīgiem. Kādi tie
var būt miera, kārtības un tikumības sargātāji, ja
viņi paši inscenē nekārtības? Tā bija arī ar to olu
sviešanu. Ja tas olu sviedējsbūtu bijis kāds aiz-
sargs, tad viņš, bez šaubām, būtu attaisnots, un tad
katrā ziņā vainīgi būtu bijuši paši strādnieki, kuri
ķertos pie kārtības uzturēšanas. Tos sviedējus aiz-
sargus nesodītu arī ar nupat pieņemtajiem noteiku-
miem administratīvā kārtā, bez kaut kādas izmeklē-
šanas.

Kāda tad līdz šim ir bijusi tā policijas kartība?
Krustpils pilsētas policijā kalpo kāda persona,

kas staigā pa krogiem, bez kādas atļaujas ņem no
viesiem alus glāzes un bez kādas atļaujas tās iz-
dzer. Ja kāds mēģina kaut ko aizrādīt par tādu
nepieklājību, tad tūlīt viņu apstrādā ar pipku. To
pierāda ievadītā lieta un tiesāšanās ar kādu Isaju
Michalovski 1933. gada janvārī.

Rīgas policijas IX iecirknī 1931. gada vasarā
kādam Latgales strādniekam, kurš slimo ar krītamo
kaiti un tāpēc aizvests uz iecirkni it kā «piedzēries",
pēc izgulēšanās aresta telpās pazuduši 50 latu, bārz-
das nazis un vidus josta. Tāpat II policijas iecirknī
kādam Jāzepam Razumovskim paņemts sudraba
pulkstenis un 20 latu naudas. Par to Razumovskis
sūdzējies tiesā, bet kad policija dabūjusi zināt, ka
pret viņu ievadīta lieta, pati pasteigusies ievadīt lie-
tu pret Razumovski, lai viņš nevarētu iesūdzēt po-
liciju. Policija viņu sūdz, un lieciniekus, kurus Ra-
zumovskis uzdevis, policija bez kāda iemesla patai-
sa par nekārtību cēlējiem, iesūdzot viņus tiesā, lai
viņi nevarētu būt par lieciniekiem.

Tādu gadījumu ir nesaskaitāms daudzums, un
tāda ir tā policijas kārtība. Bet vai pret to iekšlie-
tu ministris sper kādus soļus?

Liepājā 15. aprīlī notika Liepājas arodbiedrības
valdes sēde. Arī es piedalījos šinī valdes sēdē. Tur
iebruka policija ar politisko pārvaldi, uzsāka lamā-
šanos, dokumentu prasīšanu, kontrolēšanu un dzina
no telpām ārā. Es prasīju kādam privātās drēbēs
ģērbtam vīrietim, kurš bija līdzi policijai, uz kāda
pamātajās notiek: ja jūs esat policija, ja jūs esat
politiskā policija, tad jums ir ordrs vai kaut kāda
atļauja to darīt, attiecīgas iestādes izdota, un katrā
gadījumā jums pienākas to uzrādīt, vai arī pateikt,
kas jūsesat. Kad es to prasīju, tad šis vīrs, kas vē-
lāk izrādījās par politiskās pārvaldes špiku Kalniņu,
man uzbruka ar kulakiem, lamādamies: «Kas jūs
tāds esat?" — Viņš pasauca policiju un pavēlēja
mani vest uz iecirkni. Es saprotu, ka policijai for-
ma vajaga uzrādīt dokumentus, ka viņai ir tiesības
dokumentus kontrolēt, bet man netika prasīts uzrādīt
dokumentus,bet brutālā kārtā uzbruka un veda uz ie-
cirkni. Saprotams, man bija pilnīgas tiesības neiet uz
iecirkni un prasīt policijai paskaidrojumu, ko tas no-
zīme. Ja kāda privāta persona kādam prasa doku-
mentus, tad katram ir tikpat daudz tiesību viņai pra-
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sīt dokumentus, un ja viņa tos neuzrāda, tad arī man
tie viņai nav jāuzrāda. Vedot uz iecirkni, man starp
5 un 6 policistiem kāds uzbruka. Vēlāk es uzzināju,
kā viņu sauc — tas bija policists Ķeiselis, kurš tīri ne-
ģēlīgā kārtā man spļāva sejā. Šo policistu sauc par
Ķeiseli. Cilvēkam, kuru policisti bija tikpat kā dzel-
zīs ieslēguši, šis policists spļāva sejā. Kur jūs šādu
cūcību vēl varat piedzīvot? Normāls cilvēks taču
sunim nespļauj virsū, bet policists spļauj seja cilvē-
kam, kurš nevar pretoties, kuru 6 vīri tur pie ro-
kām un kājām. Kur te nu ir tā tikumība? Kad es
prasīju noskaidrot šī Ķeiseļa personību un sastādīt
par viņa rīcību protokolu, tad atkal bija lamāšanas
un piedraudēšana piekaut, bet vairāk nekas no poli-
cijas augstākās priekšniecības un prefekta nebija
dzirdams. Vai tāda rīcība ir savienojama ar mie-
ru, kārtību un tikumību? Lai nāk un pasaka paši
buržuji, vai viņi to atzīst par tikumību?

Atmiņā ir arī nesenais III policijas iecirkņa kār-
tībnieka Amoka skrējiens pa Marijas ielu, terrorizē-
jot iedzīvotājus; policists bez kāda iemesla ar iero>-
ci rokā uzbruka, piedraudēja, prasīja izsniegt preces
un pildīt visus rīkojumus, kas, nekādi nebija savie-
nojami ne ar policijas, ne ar kādiem citiem notei-
kumiem.

Visu to ievērojot, jāsaka, ka nemiers un naids
pret policiju no plašām iedzīvotāju masām ir pilnīgi
pamatots. Ja pret policijas rīcību un viņas neģēlī-
bām netiek sperti soļi, ja iekšlietu ministrija un val-
dība visu to sankcionē un ar instrukcijām taisni pie-
šķir tiesības visu to darīt, tad, bez šaubām, plašās
strādnieku masās dabīgi rodas nemiers pret policiju,
valdību un visiem tiem, kas policiju atbalsta un aiz-
stāv. To mēs redzam arī Liepājā ar šo policistu
Ķeiseli, kurš ne tikai pret mani vien, bet arī citiem
tādos gadījumos arestētiem ir lietojis šādas _ neģē-
lības kā spļaušanu, lamāšanu un citādu cucigu _ iz-
turēšanos. Tādā kārtā viņš ir ieguvis Liepājas
strādnieku visplašāko aprindu naidu. Šis nemiers
strādniecībā rodas dubultās mērauklas lietošanas
dēļ, no kurām viena ir tāda, kas, visādi mēģina aiz-
stāvēt mantīgās šķiras intereses, lai tai izpatiktu,
kamēr izturēšanās pret strādniecību izvēršas vis-
nejēdzīgākā brutalitātē.

Tālāk runāšu par politisko policiju un politiskas
policijas iekārtas noteikumiem. Jau _ neskaitāmas
reizes plašām iedzīvotāju masām, strādniekiem un
progresīvai intelligencei ir nācies ievērot ta sauca-
mās «aģentūras ziņas", ko valdība un iekšlietu mi-
nistris šinīs instrukcijās vēl noteikti uzsver. Kas ir
šīs aģentūras ziņas, to mēs redzam no tiem daudza-
jiem tiesu procesiem, no tām neskaitāmam prāvam,
kurās notiesā strādniekus uz daudz gadiem katorga
vienīgi uz aģentūras ziņu pamata, kad nav nekādu
lietišķu pierādījumu. Aģentūras ziņas ir tik vare-
nas, ka uz to pamata piespriež līdz 8 gadiem spaidu
darbos. Pietiek, ka politiskās policijas aģentūras
nodaļas vadītāji pasaka, ka tā un tā apvainotā per-
sona ir sastāvējusi vai sastāv kādā nelegālā orga-
nizācijā, ir apvainojama uz sodu likumu 102. panta
pamata un tāpēc notiesājama uz daudz gadiemka-
torgā. Buržuju, prokurori un tiesneši šīs aģentūras
ziņas, ja tās ir vērstas pret strādniekiem, nemēģina
pārbaudīt, neprasa tās pierādīt ar kaut_ kādiem mate-
riāliem, kā arī neprasa, lai paši aģentūras ziņu snie-
dzēji vai slepenie aģenti tiesā personīgi liecinātu,
kur viņi pret apsūdzēto personu vērstos, apvainoju-
mus piedzīvojuši vai pieredzējuši. To tiesa _nepra-
sa. No buržujiskās šķiru tiesas varam to arī sagai-
dīt. Kad jānotiesā strādnieki, kad ir runa par pie-
derību pie kādas kommūnistu partijas_vai pie revo-
lucionāriem strādniekiem, kad _ apsūdzētais ir pieda-
lījies streikā vai tamlīdzīgā cīņā, tad aģentūras

ziņām pierādījumus neprasa; turpretim buržuāzijas
interešu aizstāvju tiesāšanā, kā pēdējā laikā izrādī-
jās «ugunskrustiešu" un «leģionāru" lietā, prokurors
aģentūras ziņas apšauba un prasa liecības no pašiem
ziņu izsniedzējiem. Pie buržuāzijas apvainošanas
prokurors aģentūras ziņas apšauba, bet strādnieku
notiesāšanā nekādā gadījumā tās neapšaubaun aģen-
tūru zinu sniedzēju tiesā vēl mēģina izsargāt no aiz-
stāvju jautājumiem, atbild aizstāvjienļ, neļaujot aģen-
tūras ziņu sniedzējiem sapīties, Aģentūras ziņas
kalpo vienīgi strādnieku notiesāšanai, un šinīs notei-
kumos par policijas iekārtu tāsuzsvērtas vēl stiprāk,
nekā tas bija līdz šim.

Vēl jāaizrāda uz vienu faktu par politiskās pār-
valdes aģentūras ziņām. Rīgā arestēts uz ielas kāds
students Jankelis Grosmanis no Daugavpils. Poli-
tiskās pārvaldes aģenti viņu papriekš izmeklējuši,
tad likuši viņam uzrakstīt savu vārdu uz_ kāda pa-
pīra. Grosmanis, ļaunu nedomādams, arī uzrakstī-
jis savu vārdu uz attiecīgā papīra. Virs uzrakstīta
vārda šie politiskās pārvaldes aģenti uzrakstījuši
šādu liecību: «Es sastāvu Latvijas koramūnistu par-
tijā un satiekos ar daudz nelēgālistiem, izplatu nele-
gālu literatūru" — u. t. t. Pēc tam šie politiskas
pārvaldes aģenti nekaunīgi teikuši: redziet nu, jus
zināt, uz kāda pamata jūs esat apcietināts,, redziet,
mums ir pierādījums! — Ja ar šādiem līdzekļiem: tīri
vientiesīgiem arestētiem, kas nekā nezina ne par
kommūnistu partiju, ne par ko citu, piespiež parak-
stīt liecību un attiecīgo cilvēku par it kā piederību
kommūnistu partijai vai citiem pārkāpumiem notie-
sā ar 8—10 gadiem katorgā, tas nav pielaižams, ta
ir tīri hitleriska provokācija.

Tam, ka pret šo Jankeli Grosmani lietoti tādi
paņēmieni, ir vēl cits izskaidrojums. Taisni politi-
skās pārvaldes ierēdņi ir tie, kas atklātLun aizklāti
atbalsta fašistus un šovinistus — žīdu sitējus, uguns-
krustiešus, hitleriešus un citus, sastāv viņu organi-
zācijās kā aktīvi darbinieki. Tāpēc arī pret šo Jan-
keli Grosmani kā ebreju tautības studentu lietots ne-
lietīgs izspiešanas veids.

Politiskās policijas noteikumu 27. pantā sacīts,
ka politiskās policijas uzdevums ir atklāt un apka-
rot noziedzīgus nodarījumus, kas vēršas pret valsts
iekārtu un drošību. Līdzšinējās policijas iekārtās
pija teikts, ka jāapkaro noziedzīgi nodarījumi, kas
vēršas pret «demokrātisko" valsts iekārtu un drošī-
bu; bet Mīlberga kungam neinteresē «demokrātija",
lai gan viņš neskaitāmas reizes ir uzsvēris: demo-
krātija, demokrātija un demokrātijā. Kur tad nu ir
tā demokrātija? Tie, kas šo policijas iekārtu_aiz-
stāv, uzsver, ka kommūnisti graujot mušu «demo-
krātisko" iekārtu un satversmi. Breikša kungs, vai
tad tamdēļ šeit vajadzēja izsviest to vārdu «demo-
krātija", izsviest tamdēļ, ka, ievedot fašistisko dik-
tatūru, ar šiem noteikumiem būtu nodrošināta arī fa-
šistiskās valsts iekārtas drošība? Vai tad te nav
rakstīts tā: «Kas vēršas pret valsts iekārtu"'.
(J. Breikšs no vietas: «Neprot lasīt!") Nevis, kas
vēršas pret «demokrātisko" iekārtu, bet pret faši-
stisko iekārtu un viņas gribētājiem, vai ne ta,
Breikša kungs? (/. Breikša starpsauciens.) Ja, Jus
esat viens no tiem fašistiska centra vīriem,kas visne-
ģēlīgāk mums uzbrūk, viens no tiem, kam vārds
«demokrātija" ir tikai dēmagoģijas dzīšanai un sa-
vu fašistisko soļu aizsegšanai

^
Vairāk nekam šis

vārds Jums nav vajadzīgs. Jūs, Breikša kungs, to
demokrātiju lietojat tikai vārdos, Tā to lieto arī tie
valdības vīri, kas izstrādāja noteikumus — likumus
satversmes 81. panta kārtībā, tie, kuriem satversme
ir tīrā «spička". Ja kāds šo satversmi, kritizē vai
kritizē to «demokrātisko" iekārtu, tad tas, lūk, ir
grāvējs, bet ja jūs paši to graujat, tad tas jums at-
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ļauts, lai vieglāk likvidētu mušu frakciju un ievestu
fašistisko diktatūru. Tāpēc Jums, Breikša kungs,
tas viss ir vajadzīgs, tapēcarī visi pārgrozījumi ir
tādi, kas ļauj policijai uzstāties katra vieta, kur ir
runa pret fašismu. _

To redzējām kāda no pēdējam sapulcēm. Sal-
dū, man runājot pret fašismu, prefekts ņēma vardu,
laupīja man vārda brīvību vienīgi tadeļ,_ ka runāju
pret fašismu un pieminēju fašisma aizstāvjus. Tā-
pat arī apavu strādnieku streika sapulces, tiklīdz iz-
teica kādu vārdu pret fašismu, aicināja strādniecību
organizēties pret fašistiskas diktatiiras ievedējiem!,
pret hitleriešiem, policija — ka kartības policija, tā
arī politiskā policija — skrēja deputātam Lapiņām
klāt un teica: « Jūs esat arestēts!" — (Sauciens no
vietas: «Iedomājieties! Un Lapiņš — ko viņš?")
Ja viņš toreiz netika arestēts, tad tikai pateicoties
tam, ka tur sapulcē izpaudās plašu masu nemiers_ ar
policiju un ar tādu kārtību. Policijainebija nekāda
iemesla un nekādu tiesību viņu arestēt; policijas rī-
cībai nebija nekāda attaisnojuma. Tas ir terrors.
Un, lūk, ar terroru tiek aizstāvēti visi Latvijas fa-
šisti un fašistiskās iekārtas tīkotāji, un policija visu
to taisni veicina.

Tālāk politiskai policijai, kurai jau ta ir krietni
augstas un cietas algas, tiek vel piešķirtas 20% ap-
mērā piemaksas, Ja valsts darbiniekiem ģimenes
piemaksas atņem, un valdība tas piešķir attiecīgiem
politiskās pārvaldes «špikiern", tad ļoti viegli sapro-
tams, ko šāda rīcība nozīmē. Ir viegli saprotams,
ka piemaksas politiskai pārvaldei jāpiešķir tamdēļ,
ka, ja, lūk, pazeminās ierēdņu algas, tur arī radīsies
nemiers pret policiju, pret valdību un visiem algas
pazeminātajiem, un «kārtības" uzturēšanai tad bus
vajadzīgi stiprāki, pastiprināti speķi. Ja var ar nau-
du kapitālistiskā iekārtā nopirkt cilvēkus, tad ta ir
policija, kuru, labi atalgojot, var nopirkt strādnieku
un ierēdņu apspiešanai, viņu izģerešanai.

Jums visi, kas aizstāv savas intereses, ir kom-
miūnisti, pretvalstiski elementi; tie visi ir arestējami
un sviežami cietumos, un ja valsts darbinieki, ie-
rēdņi un strādnieki uzsāks cīņu pret tagadējo algu
samazināšanu, tūlīt pirmā būs policija un politiska
pārvalde, kuru tagad nostiprina valdības soļu tālā-
kai realizēšanai. Tāpēc mēs liekam priekša šo po-
licijas iekārtu-noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski)*).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts Gulbis ie-
sniedzis priekšlikumu —

Ministru kabineta satversmes 81. panta kārtībā izdoto po-
licijas iekārtu noraidīt.

Likšu uz balsošanu deputāta Gulbja priekšliku-
mu. Līdz ar tā pieņemšanu vai noraidīšanu izšķir-
sies arī prezidija priekšlikums, — Lieku deputāta
Gulbja priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par deputāta Gulbja priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Gulbja
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par deputāta Gulbja priekšliku-
mu nodotas 26 balsis, pret — 44 balsis. Tas norai-
dīts. Pieņemts prezidija priekšlikums un policijas
iekārta nodota publisko tiesību un pašvaldības kom-
misijām. —

Ministru kabinets satversmes 81. panta kārtībā
izdevis pārgrozījumu tirdzniecības nolikuma 542.
pantā. Prezidijs liek priekšā nodot šo pārgrozījumu

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

juridiskai kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots
juridiskai kommisijai. — Tāpat satversmes 81. panta
kārtībā Ministru kabinets izdevis pārgrozījumus no-
teikumos par cietušo karavīru un viņu ģimenes lo-
cekļu ārstēšanu. Prezidijs liek priekša nodot šos
pārgrozījumus sociālas likumdošanas un budžeta
kommisijām. Vārds deputātam E. Dzelzītim.

E. Dzelzītis (sociāldemokrāts): Līdz šim kara
invalidi un karā cietušo ģimenes locekļi saņēma
ārstēšanu uz likuma pam_ata_ līdzīgivalsts ierēdņiem,
Šo palīdzību galvenam kārtam varēja izmantot kara
invalidi, bet karā cietušo ģimenes locekļiem šī pa-
līdzība bija ierobežota tai ziņa, ka viņiem vajadzēja
uzrādīt trūcības, apliecību un darbaspēju zaudējumu
līdz 50%. Neskatoties uz šiem trūkumiem, valdība
satversmes 81. panta kārtībā ir izdevusi noteiku-
mus, kas galīgi atņem invalidiem

^
tiesības saņemt

ārstēšanu no valsts, nododot viņu ārstēšanu privātai
organizācijai, proti — Sarkanajam krustam. (Sau-
ciens no vietas: «Bagātāks par valsti!") — Protams,
ministra kungs, pēc Jūsu domam Sarkanais krusts
ir bagātāks par valsti, bet tad šo jautājumu vajadzē-
ja nokārtot tā, kā tas būtu veļams kara invalidiem.

Līdzšinējā prakse bija tāda, ka kara invalidi me-
dicīnisko palīdzību, kas viņiem ļoti nepieciešama,
varēja saņemt no valsts. Viņi varēja griezties pie
visiem valsts darbinieku un rajonu ārstiem uz vie-
tas, Tagad jaunie noteikumi, kurus jus esat izdevu-
ši, nosaka, ka kara invalīdiem ir tiesība saņemt
ārstniecisko palīdzību vienīgi Sarkana krusta ambu-
lancēs. Kā Jūs, ministra kungs, zināt, Sarkana kru-
sta ambulanču tīkls mūsu valstī nav tik plašs, ka
tā ambulances kara invalidiem butu_ pieietamas uz
vietas visur. Mēs zinām, ka Sarkana krusta ambu-
lances pastāv tikai apriņķa pilsētas un viena otra
citā lielākā centrā. Jāsaka, ka Sarkana krusta am-
bulances nepastāv pat visas apriņķa pilsētas, tāpēc
tagad kara invalidiem un kara cietušo ģimenes lo-
cekļiem, ja viņiem būs nepieciešama ārstnieciska pa-
līdzība, būs jābrauc pēc tās_ 10 un pat 30 kilometru,
Šis apstāklis ir ļoti nelabvēlīgs kara invalidiem tai
ziņā, ka viņiem būs jāizdod prāvi līdzekļi, lai sa-
sniegtu medicīnisko palīdzību, kas viņiem tik ļoti
nepieciešama.

Tālāk, ministra kungs, invalidiem ir ļoti labi zi-
nāma līdzšinējā prakse, kur pastāvošais likums uz-
liek Sarkanajam krustam pienākumu apgādāt in-
validus ar zināmiem priekšmetiem, ar ta saucamiem,
ortopēdiskiem locekļiem. Ta prakse ir šāda. Li-
kums nosaka, ka invalidam pienākas šie ortopēdi-
skie locekļi pēc 3 gadiem. Viņam vispirms jāgrie-
žas pie attiecīgā ārsta darbnīca, kuršizdod zīmi. Pec
tam invalidam jāgriežas pie Sarkana krusta galve-
nās valdes, lai tā šo jautājumu izlemtu. Viss tas
lielā mērā apgrūtina invalidu stāvokli.

Tāpat līdzšinējais likums uzliek Sarkanajam
krustam pienākumu ārstēt ar plaušu tuberkulozi sli-
mos invalidus. Arī tur redzami tie paši trūkumi. In-
validiem jāgaida diezgan ilgs laiks, lai nokļūtu sana-
torijā, jāgaida Sarkanā krusta galvenās valdes lē-
mums. Sarkanais krusts iet vēl tālāk un ierobežo
ārstēšanu vēl citādā ziņā. Ja invalids tiek novie-
tots sanatorijā, tad viņam 1 vai 2 mēnešus dod tie-
sību baudīt ārstniecību bez maksas. Ja nu šāds in-
valids saņem pensiju, tad dara sekojošo lietu. Ja
kāds invalids saņem pensiju pēc 3. kategorijas, t. i.
45 latus mēnesī, tad viņam prasa, lai viņš maksā 30
latu. Ja invalids saņem pensiju pēc 2. kategorijas,,
tad no viņa prasa līdz 50 latiem. Es varu uzskaitīt
veselu rindu šādu faktu, kuri notiek tagad Kalna-
muižas sanatorijā. Redziet, kā rīkojas tagad Sar-
kanais krusts! Ja nu visu ārstēšanu nodos Sarka-
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najam krustam, tad galvenā kārtā cietīs kara_ inva-
lidi un 1905. gadā cietušie, kuriem medicīniskā palī-
dzība vairs nebūs sasniedzama tik ērti, kā pašreiz
un daudz gadījumos, ja invalidiem vajadzēs izdarīt
kādu operāciju pie viņu sakropļotiem locekļiem, būs
ilgi jāgaida Sarkanā krusta galvenās valdes lēmums,
kamēr viņi tiks novietoti slimnīcā. Tamdēļ man jā-
izsakās pret šiem pārgrozījumiem, _ kurus Ministru
kabinets izdevis it kā taupības nolūkā. Šeit taupī-
ba nav redzama.

Ministra kungs, Jūs esat nodevuši_ Sarkanajam
krustam invalidu ārstēšanu. Lai nebūtu jālikvidē
invalidu ārstniecības nodaļa, kura sēž jūsu cilvēki,
jūs izdodat instrukciju, kas groza līdzšinējo kartību
tai ziņā, ka invalidu ārstniecības grāmatiņa tagad
katru gadu no jauna jāpārreģistrē. Līdzšinēja kar-
tība bija tāda, ka ārstniecības, grāmatiņas invalidam
izsniedza uz visu to laiku,_ kādu viņam_ bija tiesība
saņemt pensiju, un tad atņēma. Tikai tadeļ jus esat
ieveduši jauno kārtību, lai jūsu cilvēki nepaliktu bez
darba. Vai tas ir taupības princips? Es domāju,
reiz par visām reizēm valdībai vajadzēja nākt pie
tāda saprāta, ka uz invalidu rēķina nevar taupīt un
sevišķi uz invalidu ārstēšanas rēķina, kas viņiem tik
nepieciešama.

Man jāaizrāda uz vienu lietu._ Kad invalidi re-
dzēja, ka valdība taupības nolūka grib pasliktināt
invalidu līdzšinējo stāvokli, viņi griezās pie tagadē-
jā ministru prezidenta Bļodnieka kunga un prasīja
invalidu stāvokli nepasliktināt. Tad ministru prezi-
denta kungs pateica, ka vienu gan Viņš nevarot ap-
solīt, proti — invalidu stāvokli uzlabot, bet tikmēr,
kamēr viņš būšot ministru prezidents, viņš varot
apgalvot, ka līdzšinējo invalidu stāvokli nepaslikti-
nāšot. Kad invalidu delegāts bija ārpus Ministru ka-
bineta durvīm, tautas labklājības ministris tūlīt pa-
steidzās ar attiecīgu likumu un_ atņēma invalidiem
ārstēšanu. Redziet, cik var ticēt ša laika ministru
prezidenta vārdiem!

Es domāju, valdībai nav ne mazākas tiesības
pieķerties ārstēšanas likumam, kurš invalidiem tik
nepieciešams. Jums Saeima ir_ vairākums, jus va-
rat nolemt atņemt invalidiem ārstēšanu, bet godu
tas otrai nacionālās atmodas valdībai nedarīs, vel
jo vairāk, ja valdībā, ir tādi brīvības cīnītāju vadoņi
kā Mīlberga kungs, kurš visur_ uzstajas_ par brīvī-
bas cīnītāju aizstāvi, arī žurnāla «Lāčplēsī" pagāju-
šajā gadā teikdams, ka valdība un partijas neesot
darījušas visu iespējamo invalidu stāvokļa uzlabo-
šanai. Mīlberga kungs, Jūs tagad esat Ministru ka-
binetā. Jums vajadzēja aļzstavet invalidu intereses.
Tiklīdz Jūs tur iegājāt, Jus kara invalidu ārstēšanu
palīdzējāt pasliktināt. Redziet, tādi ir fakti! Brī-
vības cīņu dalībnieki redz, kāds Jus esat patriots un
brīvības cīnītāju aizstāvis.

Ievērojot visus šos apstākļus, es savas frak-
cijas vārdā lieku priekšā šos noteikumus, noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rubulim.

V. Rubulis (Latgales zemnieku progresīvā ap-
vienība) : Dzelzīša kungs vai nu pārgrozījumus ka-
ra invalidu ārstēšanā nepazīst, vai ka invalidu sa-
vienības priekšsēdētājs vienkārši grib nodarboties
ar dēmagoģiju.

Apstākļi ar šiem grozījumiem nav tādi? ka de-
putāts Dzelzīša kungs šeit attēloja. Pagājušajā ga-
dā mums valsts darbinieku un kara invalidu ārstē-
šanai budžetā pietrūka 105.000 latu. Dzelzīša kungs
laikam būs dzirdējis, ka ar šiem likuma grozījumiem
visus 105.000i latu grib segt. T_ads_ projekts patiesi
vienu laiku bija, bet tas nav realizēts; realizēts ir
jauns projekts, pēc kura ietaupījumi valsts darbinie-

ku ārstēšanas nodaļai bus nevis 105.000, bet 30.000
latu; šie ietaupījumi nepasliktinās kara invalidu
ārstēšanu, bet, varbūt, pat uzlabos._ Daļu pienāku-
mu, kurus veica valsts darbinieku ārstēšanas nodan
ļa, pārņems Sarkanais krusts. Tas loterijas iegūst
pietiekoši daudz līdzekļu, lai kara invalidu ārstēša-
nu varētu nostādīt pietiekoši labi. Ir notikusi lab-
prātīga vienošanās starp Tautas labklājības mini-
striju un Sarkano krustu. Šie pārgrozījumi izdoti
uz vienošanās pamata. Nav ta,_ ka Sarkanais krusts
pārņemtu kara invalidu ārstēšanu visas vietās-
Sarkanais krusts ārstēšanu pārņem tikai tur, kur
tam ir savas iestādes; citas vietas, kur Sarkanajam
krustam nekādu ārstēšanas iestāžu nav, vai, ka
Dzelzīša kungs izteicās, — nav sava_ ārstēšanas
tīkla, tur, tāpat kā agrāk, kara invalidus ārstes valsts
darbinieku ārstniecības nodaļa. Dzelzīša kunga
apgalvojumi tāpēc nav pareizi: kara invalidu ār-
stēšanu šie pārgrozījumi nepasliktinās. Es domāju,
Sarkanais krusts, kam līdzekļu ir vairāk neka valsts
darbinieku ārstniecības_ nodaļai, kurai katru gadu
jācīnās ar deficītu, šo ārstēšanu varēs pat uzlaboj.
Arī tagad kara invalidu galveno ārstēšanu, operā-
cijas un ortopēdijas līdzekļus izsniedz Sarkanais
krusts.

Priekšsēdētājs, P. Kalniņš: Deputāti E. Dzel-
zītis u. c. iesnieguši priekšlikumu —

noraidīt satversmes 81. p. kārtībā izdotos pārgrozījumus
noteikumos par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu ār-
stēšanu.

Līdz ar šī priekšlikuma nobalsošanu būs iz-
šķirts arī prezidija priekšlikums, — nodot šos pār-
grozījumus sociālās likumdošanas un budžeta komi-
misijām. Lieku deputāta Dzelzīša u. c. priekšliku-
mu uz balsošanu, Ludzu pacelties tos, kas irpar
deputāta Dzelzīša u. c. priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret deputāta Dzelzīša u. c,
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties toskas at-
turas no balsošanas. Tādu nav. Par deputāta Dzel-
zīša u. c. priekšlikumu nodotas 27 balsis, pret —
44 balsis. Deputāta Dzelzīša u. c. priekšlikums no-
raidīts. Līdz ar to pieņemts prezidija priekšlikums,
un šie pārgrozījumi nodoti attiecīgam kommisijām. —

Satversmes 81. panta kartība Ministru kabinets
izdevis 2 noteikumus, kas skar vienu un to pašu ma-
tēriju, proti — valsts darbinieku algu jautājumu.
Vieni no šiem noteikumiem saucas_ — noteikumi
par vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez algas
un ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšanu valsts al-
gotiem darbiniekiem; otri noteikumi saucas, —
pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilku-
miem no valsts darbinieku un stradmeku atalgoju-
ma un no valsts izmaksājamām pensijām,. Prezidijs
liek priekšā šos likumprojektus apspriest kopīgi.
Vai būtu iebildumi pret šo prezidija priekšlikumu?
Iebildumu nav. Debates par šiem_ satversmes 81.
panta izdotajiem noteikumiem bus kopīgas. —
Vārds deputātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Sastādot valdību, valdības
deklarācijā bija sacīts, ka pie valsts darbinieku al-
gu samazināšanas ķersies tikai pedeja gadījuma, ja
to prasīs lata stabilitāte. Šī ir izejas tēze, pie kuras
gribu pakavēties vispirms, proti_ — vai šis dek-
larācijas punkts ar šiem ierosinājumiem ir, vai nav
pildīts. Pēc mūsu dziļākas pārliecības šis deklarā-
cijas punkts nav pildīts — nav pildīts tapec, ka
mēs vēl neredzam, kāds izskatīsies: budžets. Ir gan
dažādi budžeta uzmetumi, oficiāli skaitļi, kas minē-
ti presē. Šodien pat no oficiāliem avotiem ziņoja,
kā kārtējie budžeta ienākumi! esot sabalansēti uz
118 miljoniem latu, bet izdevumi — uz 116 miljo-
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niem latu, tā tad būs 2 miljoni latu tīra atlikuma.
Ja patiesībā tā ir, tad šie oficiālie skaitļi neprasa
valsts darbinieku algu samazināšanu, jo radīt re-
zerves tagadējos laikos neviena valsts nevar, ab-
solūti nespēj. Te katrā ziņā ir viens noteikts valdī-
bas deklarācijas pārkāpums, kas man te frakcijas
uzdevumā jānoskaidro.

Valdību sastādot, minēja, ka budžetu samazinā-
šot no 124 miljoniem latu, kā to Skujenieka kunga
valdība bija iesniegusi, uz 115.000.000 latu, bet šo-
dien, apsverot skaitļus, gala rezultātā, stāvoklis ir
tāds', ka kārtējos izdevumos projektēti 116.000.000
latu, bet ārkārtējos — 20.000.000 latu. Ta tad ga-
lu galā budžets tagad ir 116.000.000 latu plus
20.000.000 latu, t. i. kopā 136.000.000 latu, Tāda

. kārtā iznāk, ka budžets ir nevis samazināts, bet tie-
ši palielināts. Tas ir taisni kaut kas pretējs tam,
kas teikts valdības deklarācija. Darbi ir taisni pre-
tēji deklarācijai.

Mūsu frakcija nevar samierināties ar šādiem
valdības soļiem, un pret tiem jālieto visii līdzekļi, lai
viņas priekšlikumus noraidītu.

Tālāk valdības oficiālas personas intervijas tei-
ca, ka nedrīkstot pieskarties armijai, jo_ citas valstis,
kas tai pieskārušās, piedzīvojušas bēdīgas lietas.
Tagad, ja runā par atvilkumiem, ir skarta arī armi-
ja, un virsniekus un virsdienesta instruktorus, kuru
skaits ir ap 4000, kuru maizes rieciens ļau ta ir sa-
knapināts, tagad nostāda vēl grūtākā stāvoklī. Tas
nav pareizs solis no valdības puses. Valdībai ne-
vajadzēja pieskarties mūsu drošības, sargiem, neva-
jadzēja viņiem krizes laikā atņemt algas,_ jo viņi Ir
mūsu atbalsts. Tā tad arī šai jautājuma solījums
nav pildīts.

Tālāk bija teikts, ka zemākiem valsts darbinie-
kiem, atvilks 3%, bet augstākiem — līdz 15.%'.
Arī šis deklarācijas punkts nav pildīts, jo visiem ir
gandrīz vienāds atvilkums.

Ja tagad pieskārāmies citiem jautājumiem sa-
karā ar šo lietu, proti — vienas algas daļas iz-
maksai obligācijās^ tad es gribu pieskarties «Valdī-
bas Vēstnesī" publicētajam likumam, kura teikts ta:
«Ja algas atvilkums, ir pāri par 7 latiem, tad darbi-
niekam jāņem katrā ziņā viena obligācija par Ls
20.—". Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katram al-
gotam darbiniekam, lai viņš strādātu, kur strādā-
dams, ja viņa alga ir 4X7=128 lati, japerk 2 obli-
gācijas. Tagad iznāk tā, ka šai darbinieku kate-
gorijai 15. jūnijā atskaitīs vienreizīgi 40 latu. Ja
viens darbinieks saņem 120 latu, tam atņems, 40 la-
tu par obligācijām. (V. Šlakana starpsauciens.)
Šlakana kungs, tā ir! Tādi ir noteikumii._ Tas ir
liels robs, kas sevišķi ģimenes tēviem uz Jāņiem sa-
gādās lielas ciešanas un būs liels cirtiens.

Ja ņemam to likumu kopsummu, cik mums to
izdots 2 gadu laikā uz valsts darbinieku algu sama-
zināšanas rēķina, tad līdz šim to bija 13, un tagad
nāk vēl 7 klāt. Ja skaita procentuāli, cik tas iznāk
procentos, tad dažām kategorijām sanāklīdz53%atvilkuma. — Rēķinaitiies, cienījamie deputātu
kungi, ar šo stāvokli! Ja jūs atņemat viņiem 53%,
bet budžets tanī pašā laikā netiek samazināts, bet
vēl dzīts uz augšu, tad tā ir pretēja politika tai, kas
ir solīta.

Kam visvairāk būs šādu krizes atvilkumu? Man
jāsaka, ka taisni ģimenes cilvēkiem, jo ģimenes ta-
gad tiek sistas ar 3 rungām: pirmkārt — no
ģimenes cilvēkiem ņems tās pašas obligācijas, otr-
kārt — šiem cilvēkiem atņems ģimenes piemak-
sas un, treškārt būs vēl atvilkumi. Tā tad ģime-
nes cilvēki ir tie, kuriem tagadējos krizes apstākļos
grib uzspiest visas nastas. Tas ir dziļi aplami! Iz-
nāk tā, ka ģimenes vajaga vajāt, tām vajaga atņemt

ģimenes piemaksas, tām vajaga_ uzlikt nodokļus. Ir
dažas kategorijas ģimenes cilvēku, kuriem algas ir
mazas, bet kuriem jāpērk 2 obligācijas.

Tas jāpārbauda tiem
^

kurilto nav pārbaudījuši
un lemj šinī lietā līdz. Tāds stāvoklis bus kliedzošs
un brēcošs. Pieņemt šos likumus nekāda ziņa ne-
var. Mūsu frakcija būs noteikti pret tiern un bal-
sos pret to pieņemšanu. Es zinu, ka šai lieta domāts
pievilkt arī ārpus koalīcijas stāvošus speķus un ta
nodot šos likumus kommisijai. (A. Pastara starp-
sauciens. ) — Pastora kungs, Jus, šeit kliedzat, bet
paši kārtīgus cilvēkus sviežat no darba lauka un lie-
kat iekšā Satiksmes ministrijā savus darbiniekus.
(Sauciens no vietas: «Tas nav taisnība!") Man
šķiet, ka Jums, Pastora kungs.šinī jautājuma ka kri-
stīgam mācītājam gan vajadzēja klusēt. (Sauciens
no vietas: «Pareizi!")

Man šķiet, ka nevajaga mekletpret latviešu in-
telliigento spēku ārpus koalīcijas stāvošus, šinī gadī-
jumā minoritātes, lai tās nesēj' naidu latvju intelli-
gencē. Šāda uzstāšanās šim jautājuma novedīs ti-
kai pie tā, ka tas latviešu intelligencē sacels lielu
sašutumu, radīs brēcošu netaisnību, atņems dienišķu
maizi. Ja šo likumu pieņems, mēs tomēr uzsāksim
pret to cīņu un turpmāk pieliksim visas pulēs, lai
ātrāk šādu netaisnību atceltu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dukuram.

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Godātie deputā-
tu kungi! Mūsa priekšā ir divi likumi, ko valdība
izdevusi satversmes 81. panta kārtība, un kas lie-
lā mērā skar valsts darbinieku atalgojumu.

Pirmais no šiem likumiem runā par to, ka valsts,
tāpat arī valsts autonomo uzņēmumu algotiem dar-
biniekiem, kuru alga pārsniedz 80 latu mēnesī, to
skaitā arī skolotājiem, kas daļu savas algas saņem
no valsts līdzekļiem, ceturto daļu algas par 1933.
gada jūniju izsniegs 1931. gada iekšēja ceļu aizņē-
muma obligācijās un neatkarigi no ta ieturēs cetur-
to daļu algas 1934. gada februārī, kas kompensē-
jams, piešķirot darbiniekiem 1934. gada vienas ne-
dēļas ilgu papildu atvaļinājumu. _

Otrs likumprojekts, kas arī izdots satversmes
81. panta kārtībā, runā par to, ka tā saucamas ģi-
menes piemaksas sievām turpmāk valsts darbinieki
nesaņems — nesaņems arītās sievas, kuram ir
kopjami bērni, Tāpat turpmāk par bērniem nesa-
ņems vairs 15 latu, kā tas bija agrāk, bet šī summa
reducēta uz 9 latiem mēnesī.

Te Breikša kungs aizrādīja, ka valdība ar šiem
diviem likumiem esot lauzusi savu solījumu pie valsts
darbinieku algu samazināšanas ķerties tikai pašā
pēdējā brīdī, ja citas izejas vairs nebūšot, Man jā-
aizrāda Breikša kungam, ka šo pašu apgalvojumu,
ka valdība pie valsts darbinieku algu samazināšanas
ķersies tikai pēdējā brīdī, pusotra gada atpakaļ de-
klarēja arī toreizējais Skujenieka kabinets, kas arī
no vienas puses savās runās radiofonā un tāpat sa-
vās preses intervijās atkārtoti apgalvoja, ka ierēdņu
algas nedrīkstot aizskart, un ja tas būšot jādara, tad
,to darīšot tikai pašā pēdējā brīdī. īstenībā tomēr Lat-
vijā, sākot jau ar 1931. gadu, līdz Bļodnieka valdības
nodibināšanai valsts darbinieku algas 2 gadu laikā
ir samazinātas soli pa solim vairāk kā par 20%,
protams — arī ar tā paša demokrātiskā centra pie-
krišanu, kas arī no vienas puses deklarēja, ka ne-
kādā zīņā algas nedrīkstot samazināt, jo tas draudot
samazināt valsts darbinieku pirkšanas spējas, un
reizē ar to cietīšot arī lauksaimnieki, kuru ražoju-
mus iekšējā tirgū vairs nevarēšot noņemt tik lielos
apmēros, kā tas būšot vajadzīgs — tāpēc visas
valdības grupas esot pret tādu algu samazinājumu.



" *- ____

81 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 3. sēde 1933. gada 5. maija. ?

Tomēr iepriekšējas un ari vel agrākas Celmiņa kun-
ga valdības laikā, sākot ar 1931. gada_ aprīļa mēne-
si, soli pa solim algas jau ļr samazinātas līdz 21%
apmērā no algas, kādu ierēdņi saņēma pirms sa-
mazinājumiem.

Toreiz šo algu samazināšanu vareja_ izdarīt,
jums klusu ciešot. Šobrīd arī jums ir pienācis tāds
moments, ka tālāk tā lieta it kā neiet. Man liekas,
ne toreiz, ne tagad nedrīkstēja aizskart vismaz ze-
māko darbinieku algas, jo viņu reālās pirkšanas spē-
jas visus pēdējos krizes gadus visas trīs pēdējas val-
dības sistemātiski ir grāvušas.

Ar 1931. gada 1. aprīļa valdības noteikumiem
izdienas periods, pēc_ kura nokalpošanas darbinieks
dabū algas paaugstinājumu, tika pagarināts no 3 ga-
diem1 uz 4 gadiem. 1932. gada 1. aprīlī tika pie-
ņemts izdienas laika pagarinājums no 4 gadiem uz
5 gadiem. Tāds pagarinājums divos gados ir de-
vis jau 1.404.000 latu lielu ietaupījumu. Pieņemot,
ka 1933./34. gadā pagarinājums attieksies arī uz
diezgan lielu darbinieku skaitu, tas sastādīs diezgan
lielu summu. Kopsumma ar izdienas piemaksas pa-
garināšanu līdz 1933. gadam tas iztaisa 2.100.000 la-
tu; procentuāli rēķinot, valsts ierēdnis zaudē reāla
algā 3,46%.

Es jums gribu aizrādīt, ka šie aprēķini nav ņem-
ti no nepietiekoši autoritatīvampersonām _— tos
ir izdarījuši valsts atbildīgie darbinieki, drīzāk rēķi-
not par daudz skopi, ņemot caurmeradatus. James
pieskartos atsevišķu darbinieku grupām, tad, ka jau
te Breikša kungs teica, šis zaudējums būtu dažreiz
pat 2 un 3-kārtīgi lielāks.

Ar 1931. gada otro pusi ierēdņiem jāmaksā 2/6
un 3% algas pensiju fondā. Tas atkal samazina vi-
ņu reālo algu par 2,64%'.

1931. gada novembrī tika pasliktināti valsts dar-
binieku ārstēšanas noteikumi, kur _ 25%—50% vir
ņiem bija jāsedz par ārstēšanos, zalem, slimnīcu, u.
t. t, Tas atkal reāli samazināja valsts darbinieku
algu par %%'. . .

No 1932. gada janvāra valsts darbiniekiem jā-
maksā 1% algas bezdarba apkarošanas fondam. Ar
1933. gadu šis atvilkums tiem, kas saņem algu pan
par Ls 200.—, palielināts uz 2%. Tas atkal ir sa-
mazinājis valsts darbinieku algu caurmēra par
1,15%.

Ar 1932. gada janvāri no valsts darbinieku al-
gām ietur krizes laika atvilkumu. No ta paša laika
ģimenes piemaksas par bērniem ir samazinātas, bet
par sievām, kurām nav bērnu, pavisam atceltas,
Tagad ar šo likumu piemaksas sievām pavisam at-
celtas — arī tām sievām, kam ir bērni. Tas dod
ietaupījumu jeb atvilkumu no algām ap 12,05%.

Ar 1933. gada 1. februāri ir samazinātas valsts
darbinieku komandējumu naudas. Tas ir viens no
mazākiem samazinājumiem — 0,33%. Šie sama-
zinājumi kopsummā jau Skujenieka valdības laikā
deva valsts darbinieku reālas algas samazinājumu
par 20,13%, tā tad par % ienākumu. Ta tadjauag-
rākos gados, arī tad, kad valdības deklarēja, ka
valsts darbinieku algas nedrīkst samazināt, faktiski
tās ir samazinātas.

Tagadējā valdība ir gājusi vel talak. (Starpsau-
cieni.) — Ari Bļodnieka kungs, kas, sastādot savu
kabinetu, deklarēja, ka valsts darbinieku algām pie-
skaršoties tikai tad, kad visas citas iespējas būšot
izmantotas, un kad valsts budžetu neka citādi neva-
rēšot sabalansēt! Man jāatzīst, ka iespēja sabalan-
sēt valsts budžetu citiem līdzekļiem nav Izmantota
pat mazākā mērā. Vienīgais, ko valdība ir mēģinā-
jusi darīt, lai it ka segtu, mīkstinātu tos soļus, kas
vērsti pret valsts darbiniekiem, ir tas, ka drusku ir
samazinātas piemaksas par sviestu; bet tas ir sa-

mazinātas ļoti mazā mēra: agrāk pirmā labuma
sviestam pēc noteikumiem vajadzēja garantēt Ls
2,50 par kilogramu, bet tagad Ls 2.25, ta tad par
25 santīmiem mazāk. (V. Šlakana starpsauciens.)
— Šlakana kungs, 80 santīmu piemaksas tiem, kam
ir parādi, kurus var dzēst, bet parejļem, kuriem pa-
rādu nav, kā Bļodmeka kungs savas intervijas !r
paskaidrojis, izmaksās piemaksas līdz Ls 2.25 par
kilogramu. (Starpsaucieni.) Piemaksu samazinā-
jums ir tik niecīgs, ka runāt par to, ka nopietna kār-
tā valdība būtu mēģinājusi visu darīt, būtu izmēģi-
nājusi visas iespējas, lai sabalansētu valsts budžetu,
nav iespējams ne mazāka mēra.

Es nerunāšu par visam citam iespejam^par ko
mēs Saeimā kā kommisijās, ta arī plenārsēde jau
daudzkārt esam runājuši. Valdība pat nav mēģinā-
jusi realizēt nevienu no šīm iespejamībam, bet pu-
mām kārtām ir ķērusies pie valsts darbinieku al-
gām, ar vieglu roku tas samazinādama.

Pirmais samazinājums divu nedēļu algas atvil-
kums, pie kam vienas nedēļas atvilkums tiek izda-
rīts tādā kārtā, ka visiem valsts darbiniekiem pie-
spiedu kārtā jāpērk ceļu obligācijas, Ta tad jau jū-
nija mēnesī viņi zaudēs */_ savas kārtējas algas. Ze-
māko un vidējo kategoriju darbiniekiem tas nozīme
7_ no viņu ļoti šauriem ienākumiem. Otru
xdos bezmaksas atvaļinājuma veida. Ar to valsts
ietaupītu 3200.000 latu vai, procentuāli rēķinot,
valsts darbiniekiem cirstu miesa 4%- no agrākas al-
gas. Ģimeņu piemaksu atvilkumi, sievu piemaksu
strīpošana un bērnu piemaksu samazināšana dotu
valsts kasei uz valsts darbinieku rēķina 2.200.000 la-
tu vai 3%. Ja pieskaitām klāt to, par ko nāksies
runāt pie turpmākiem satversmes 81. panta kartība
izdotajiem grozījumiem, par pensiju fondu, kur reize
ar valdības iemaksu samazināšanu palielinās valsts
darbinieku iemaksas par 2,5%, tad redzam, ka Bļod-
nieka valdība vēl ir piešāvusi klāt kopsumma apmē-
ram 10%, mēģinot it ka sabalansēt valsts budžetu.
Tādā veidā valsts darbinieki, skaitot no pēdējam Sa-
eimas vēlēšanām apmēram2 gadu laika no savas re-
ālās algas ir pazaudējuši caurmēra pāri par 30%?. At-
sevišķām grupām nogriezums sasniedz pāri par 60%.

Tādos apstākļos runāt par valsts darbinieku
stāvokļa saudzēšanu nav iespējams, Es gribu teikt,
ka šinī ziņā Latvija ir pārspējusi visa_s pasaules val-
stis, mēģinot krizes laika sabalansēt budžetu uz
valsts darbinieku rēķina. Cik mana rīcība datu, ne-
zinu nevienu valsti, kur būtu tik augsts krizes laika
atvilkums no valsts darbinieku algām. Visaugstā-
kais atvilkums valsts darbinieku algām līdz šim bi-
ja Polijā, kur valsts darbinieki nonāca gandrīz līdz
streikam. Polijā valsts darbinieku_ algu atvilkums
sasniedza apmēram 20% algas, Mesesam šo pro-
centu pārspējuši, jo mušu atvilkums parsniedz _ caur-
mērā 30%i. Citās valstīs, kur krize nav mazāka ka
pie mums... (K. Ulmaņa starpsauciens) — jā,
Ulmaņa kungs, ar 30%i — tur atvļlkums ir daudz-
kārt niecīgāks. Piemēram, Igaunija darbinieku al-
gas ir samazinātas tikai par 8%U-20%, Somija —
par 5%\—10%', Beļģijā — par 10% ; Anglija pa
visiem šiem krizes gadiem zemākiem valsts darbi-
niekiem algas ir samazinātas par _2/2% un tikai mi-
nistriem par 10% ; Čekoslavaķija — par 581—20.5
un Ungārijā — par 1056!—155?. Nekur, neviena
valstī, pie kuras mēs ari nepieskartos, neredzam tā-
dus ierēdņu algu atvilkumus. tik dažāda veida, kā
tas ir Latvijā. Tādēļ mums jāsaka, ka mušu valdī-
ba pēdējā laikā pret valsts darbiniekiem izturas
drakoniski, tik nesaudzīgi ka nekur citur pārejas Ei-
ropas valstīs.

Es gribētu teikt, ka tie veidi, kādos algu sama-
zināšanu izdara, ir absolūti nepielaižami.
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Te Breikša kungs itin pareizi jau aizrādīja, ka
algu atvilkumi nav izdarīti proporcionāli algu ap-
mēriem : šobrīd vislielākais smagums krīt_ uz ze-
māko darbinieku algām, kas sastāda to lielāko vai,
tā saukto, lauvas daļu, ar kuras palīdzību: valdība
turpina maksāt piemaksas sviestam, bekonam, li-
niem un daudz citiem lauksaimniecības ražojumiem.
Ir radies stāvoklis, kāds vienā demokrātiska valstī
nekādā ziņā nedrīkstētu pastāvēt un nebūtu pie-
laižams.

Mēģinājums iesmērēt pret valsts darbinieku gri-
bu viņiem ceļu aizņēmuma obligācijas ir pavisam
nepielaižams paņēmiens nosist_ valsts darbinieku al-
gas. Kad šāds paņēmiens agrāk tika lietots padom-
ju krievijā, tad mūsu pilsoņu prese un mūsu pilsoņu
politiķi smējās un zobojās, teikdami: redziet, ka tur
jādzīvo valsts darbiniekiem — uz papīra gan viņiem
algas tiek rakstītas, bet patiesībā viņi saņem obligā-
cijas, vai citādu nodevu un nastu veidā desmitreiz
mazāk nekā algas uz papīra rakstītas! — Šobrīd
tas, par ko jūs smējāties, kas tika lietots: padomju
Krievijā, tiek lietots arī Latvijā: valsts darbinie-
kiem tiek iesmērētas ceļu aizņēmuma obligācijas,
kuras citādi nevar pārdot.

Vai jūs zināt, ko tas patiesībā nozīmē vidējo un
zemāko valsts ierēdņu kategorijām? Vai jūs do-
mājat, ka tie, kas saņem 100, 120 vai 150 latu mē-
nesī, var iztikt, ja viņiem algu kaut vienu mēnesi
vēl samazina un atvelk vienu ceturto dalu? Tie
nevarēs, eksistēt, jo jau tagad viņi savu mēneša bu-
džetu knapi savelk kopā, lai nebūtu jādzīvo uz pa-
rāda. Lielais vairums ierēdņu nevar šobrīd kaut
cik normāli savilkt galus kopā. Ja tagad viņiem tās
vienas nedēļas algas vietā izsniegs ceļu obligācijas,
viņi būs spiesti tās likvidēt kaut par pazeminātu ce-
nu, un man jau šobrīd ir ziņas, ka dažādi, spekulan-
ti interesējas par to lietu un piedāvā ierēdņiem at-
pirkt obligācijas par 20%' vērtības. Es varu jums
angalvot, ka liela daļa ierēdņu atdos šīs obligācijas
par 20%, necerēdama, ka tā laimes loze viņiem kris-
tīs. Tā tad šīm obligācijām tiek noteikts divējāds
kurss, un turpmāk šīs obligācijas ļoti plašos apmēros
cirkulēs melnajā biržā. Es domāju, ka arī no šī
viedokļa šis paņēmiens neiztur ne mazākās kritikas,
un tas nekādā ziņā nav pieņemams.

Pavisam neiespējams stāvoklis ir ar ģimenes
piemaksām!. Kungi no pilsonības lēģera, jūs katrā
gadījumā runājat par ģimenes, svētumu, par ģimenes
atbalstīšanu u. t. t. Man ir šeit viens laikraksta nu-
murs, kur teikts, ka no 7. līdz 14. maijam, tiek rīkota
mātes diena; tur sevišķu dalību ņems sieviešu or-
ganizācijas, kas par to cīnīsies, kas propagandēs
mātes neaizskaramību, mātes atbalstamiību, ģime-
nes svētumu u. t. t. — Paskataities „A'tpūtā"! Tur
iespiesta skaista bilde — māte ar jaunpiedzimušu
bērnu, priecīga par bērna piedzimšanu, vai, varbūt,
noskumusi par savu likteni).

Līdz šim mēs neesam redzējuši, ka valdība mē-
ģinātu likvidēt 2 algotas vietas, neesam, redzējuši,

ka valdība mēģinātu nenodarbināt no vienas ģime-
nes 2 cilvēkus, Ir atskanējušas balsis, ka nevaja-
ga ļaut sievām strādāt, bet no otras puses jūs tām
pašām sievām ārdāt to ģimenes pavārdu laukā.
To niecīgo ģimenes piemaksu tagad grib strīpot arī
mazbērnu mātēm. Es nevaru iedomāties, kāds būs
valdības stāvoklis šinī „mātes dienā". Avīzes slu-
dina, ka izglītības ministris Ķēniņš apsveiks mātes
viņu dienā, ministris Ķēniņš, tā tad valdības vārdā,
kas devusi mātes dienā mātēm šo sitienu, strīpojot
viņām piemaksas, Tas ir viens atklāts izsmiekls
mātēm un valsts darbinieku ģimenēm. Es domāju,
ka pēc visa tā, ko jūs esat izdarījuši attiecībā uz
piemaksām ģimenēm, jums nav tiesības ne ar puš-

plēstu vārdu runāt par ģimenes svētumu, (Sau-
ciens: „Pareizi!") _

Neaizmirstiet vēl, ka sakara ar krizi un bezdar-
bu, kas radies ne tikai fiziska darba strādniekiem,
kur bezdarbnieku, skaits grūtajos mēnešos sasnie-
dza tuvu pie 40.000 kā pagājušajā gadā, tā arī šo-
gad, tekošajā gadā ir radies arī plašs intelligento
bezdarbnieku kadrs, un pat pie Tautas labklājības
ministrijas ierobežotiem reģistrācijas noteikumiem
Tautas labklājības ministrijā reģistrēti 6500 intelli-
gento bezdarbnieku, Sakait, kungi, no kā šie cil-
vēki lai dzīvo? 3000 no šiem bezdarbniekiem val-
dība nodarbināja par 38 vai 48 latiem mēnesī. (Sau-
ciens no vietas: „Nav jau vairs 3000!") Ar 1. mai-
ju 1000 bezdarbnieku atlaisti. Tā tagad nodarbināti
vairs tikai 2000 intelligento bezdarbnieku. Sakait,
vai par 48 latiem vai 38 latiem cilvēks, var vilkt sa-
vu eksistenci uz kailiem akmeņiem šeit pilsētā? Tas
ir galīgi izslēgts! Ja nu vēl tagad valdības resoros
nodarbināti 2000 intelligento bezdarbnieku, tad ār-
pusē vēl paliek 4500 bezdarbnieku. Sakait, no ka
lai viņi dzīvo! Vai šie intelligentie bezdarbnieki,
kuriem nav nekādu ienākumu, negulstas uz to pašu
darbinieku pleciem, kuriem jau dažādu atvilkumu
veidā algas ir lielā mērā samazinātas? Taisni šie
ierēdņi spiesti savus kollēgas bezdarbniekus uztu
rēt savās ģimenēs vai- nu, kā radiniekus, vai kā pa-
zīstamus, Ja nu šie valsts darbinieki ir spiesti uz
sava rēķina uzturēt savus kollēgas bezdarbniekus,
ja viņiem savās ģimenēs jānodarbojas ar šo sociālo
apgādības darbu, tad jūs,, kungi, varat iedomāties,
ka šo darbinieku reālā alga ir jau tagad ārkārtīgi
zema. Nemaz nerunājot par tiem caurmēra 30%,
nemaz nerunāj'ot par kādiem 60% atsevišķām 1 gru-
pām, jāsaka, ka valsts darbinieku algas šobrīd mi-
nēto apstākļu dēļ ir samazinājušās vēl lielākā mērā.
Visu to ievērojot, es domāju, ka tādos apstākļos ne-
var runāt, ka valdība šai ziņā būtu savus solījumus
turējusi, kā viņa to agrāk bija solījusies, proti —
nesamazināt pirkšanas spējas valsts darbiniekiem,
ķerties pie tā tikai kā pie pēdējā glābiņa; šo solī-
jumu valdība nav turējusi, tās ir bijušas tikai tukšas
frāzes. Ne agrākās, ne tagadējās valdības laika šis
solījums nav izpildīts un nav realizēts.

Šobrīd mēs redzam, ka Bļodnieka valdība ar
pirmiem savas valdīšanas brīžiem, tūlīt ķeras pie vie-
na no mēģinājumiem radīt budžetā ietaupījumus, lai
varētu turpināt nepamatoto un nepareizo piemaksu
politiku, kas prasa no valsts desmitīm miljonu latu,
un pirmām kārtām viņa ir ķērusies pie valsts dar-
binieku algas samazināšanas.

Es gribu cerēt, ka šeit Saeimā neatradīsies vai-
rākums, kas šādu valdības politiku sankcionēs. Ja
tas notiks, tad, es esmu dziļi pārliecināts, visi valsts
darbinieki liks saprast saviem pārstāvjiem, savām
partijām, ka tādu politiku turpmāk neviena valdība
nedrīkst izvest.

Es domāju, ka valsts darbiniekiem būs reiz jā-
meklē ceļi, kā nodrošināt savus reālos ienākumus
vai arī restaurēt tos tanī līmenī, kāds bija pirms
šiem krizes, atvilkumiem, Latvijas valsts darbinie-
kiem algas nekad nav bijušas no augstajām^ Tagad
ar valdības pakāpeniskiem atvilkumiem dažādā vei-
dā viņi ir nostādīti traģiskā stāvoklī.

Es iesniedzu priekšlikumu noraidīt abus šos li-
kumus, kas izdoti satversmes 81. panta kārtībā kā
attiecībā uz ģimenes piemaksām, tāpat arī attiecība
uz 2 nedēļu algas neizmaksu, vienā nedēļā atvieto-
jot to ar obligācijām, bet otrā — ar bezmaksas
atvaļinājumu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Bērziņam.
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J. Bērziņš (zemnieku savienība): Godāta
kundze, godātie kungij Ir pavisam, saprotams, ka
sociāldemokrātu runātājs Dukura kungs ierēdņu aiz-
stāvēšanas runu nevarēja norunāt, nepieskaroties
piemaksām lauksaimniekiem. Par to nav jāizsaka
sevišķa izbrīna, jo lauksaimnieku vajadzības Duku-
ra kungam un viņa partijai vienmēr ir_ bijušas ap-
skatāmas no tāda viedokļa — jo mazāk, jo labāk.
Tikai tā matemātika, ko Dukura kungs, te salīdzinā-
šanas pēc minēja, ka lauksaimniekiem samazinātas
summas sakarā ar tagadējiem ietaupījumiem budže-
tā esot niecīgas, salīdzinot ar atvilkumiem, ko val-
dība izdarījusi pēdējā laikā no valsts ierēdņu algām,
nav pareiza aiz tā iemesla, ka jārēķina ne tik vien
tie 25 santīmi uz kilogramu eksportsviesta, bet ari
tas, ka, pamazinot eksportsviesta cenas, paletinas
sviesta cenas arī vietēja tirgu, un tāda kārta star-
pība pāriet pilsētnieku — patērētāju kabatas; ja
tad saskaita, tad mēs redzam, ka no lauksaimnieka-
ražotāja ienākumiem ir atvilktas daudz lielākas sum-
mas nekā ierēdņiem.

Bet ne tas bija, kas dzina mani šeit no šīs kate-
dras runāt. Man ir citi iemesli, proti tādi, ka_ šis li-
kums, kas izdots satversmes 81. panta kartība, skar
armijas virsnieku un armijas instruktoru algas

^
Par

algu pazemināšanu zemnieku savienība domā, ka
armijai algas tālāk pazemināmas nebūtu. Tam ir zi-
nāmi dibināti iemesli. Armijas darba apstākļi, ir
daudz savādāki neka citu ierēdņu darba apstākļi.
Kamēr ierēdņi sava darba vieta nosēž 6 stundas,
tikmēr armija ir spiesta strādāt ilgāku laiku —
dažreiz 12 un 18 stundu diena. Vasaras_ laika taču
no virsnieku nelielām algām pulku iekšējas dzīves
uzturēšanai tiek atvilktas dažādas reparticiju sum-
mas, kas vēl vairāk algas armija pazemina. Tie -ir
iemesli, kas mūs, zemnieku savienību, spiež uzstā-
ties pret algu pazemināšanu armijai.

Šinī pašā gadījumā man jāpiezīmē, ka viens no
nākošiem likumiem paredz paaugstināt pensiju ie-
maksas aizsargu komandieriem par 1,5%. Arī tam
zemnieku savienība nevar piekrist._ (Starpsaucieni.)
Šiem satversmes 81. panta kartība izdotajiem pār-
grozījumiem par pensijām zemnieku savienība ne-
var piekrist aiz tā iemesla, ka aizsargu organizāci-
jas dalībnieki savu pienākumu pilda brīvprātīgi.
Taisni tagadējos apstākļos no aizsargu organizāci-
jas dalībniekiem prasa ļoti daudz pūļu, ļoti daudz lie-
ka darba. (Visu laiku starpsaucieni.) Es domāju,
ka vajadzīgo summu — 5000—10.000 latu varētu
ietaupīt citādā kārtā, un šos 1,5% no aizsargu orga-
nizāciju dalībniekiem neiekaset.

Zemnieku savienība balsos par šo likumu, nodo-
šanu kommisijām, cerībā, ka tas_vairakums, kas acu-
mirklī cīnās par šo likumu vispārīgu noraidīšanu tū-
līt, zemnieku savienībai palīdzes visātrākā laika so-
ciālā likumdošanas kommisijā šos likumus izskatīt
un pieņemt pārgrozījumus tanī virziena, kādus mes
še liekam priekšā. (Troksnis.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Vārds
deputātam Dinbergam.

A. Dinbergs (kristīgais darba bloks): Godātie
deputātu kungi! Šeit ir savienoti 2 jautājumi. Vis-
pirms runāšu par pirmo jautājumu — par pie-
spiedu 2 nedēļu atvaļinājumu bez algas valsts darbi-
niekiem. Tas valsts darbiniekiem nav pieņemams.
Tas uzskatāms par jaunu algas pazemināšanu tam
laikā, kad, kā jau minēja, alga jau sen — pagāju-
šajā gadā ir pazemināta. Algas ir pazeminātas ari
amatniekiem un strādniekiem. Tagad grib panakl
to, ka katrs, kas saņem drusku vairāk par 80 latt
mēnesī, kaut arī viņam ir liela ģimene, bus spiests
iet 2 nedēļu atvaļinājuma un šīs 2 nedēļas labakc

gadījumā kārt zobus vadzī — ar visu savu ģimeni.
Neviens taču nevar pateikt. kur strādnieki un valsis
darbinieki ar savām ģimenēm lai pavada šīs 2 ne-
dēļas. Tie, kam ir kādi labi draugi uz laukiem vai
radi, varbūt, tur aizbrauktu, lai viņus no žēlastības
uztur; turpretim tiem, kam tādu draugu ne radu
nav, 2 nedēļas jākar zobi vadzī. No 80 vai 100 la-
tiem mēnesī nevar nekādas rezerves ietaupītkaut
tikai divām nedēļām. Tāpat citur nav iespējams
darbu atrast šīm divām nedēļām, ļo darbi tagad vi-
sur sašaurinājušies. Tā tad peļņā iešana ari nav
iespējama, Nekur nevar kaut ko nopelnīt, lai sis
divas nedēļas iztiktu.

Ceļu aizņēmuma obligācijas arī lietu neuzlabo.
Varbūt tās labākā gadījuma kļūs par maksāšanas lī-
dzekli, ko spekulanti atpirks par Ietu naudu.

Atvaļinājuma jautājums arī nav pietiekoši iz-
domāts. Tas pat ir pavisam neizdomāts un, ka lie-
kas, pieņemts, kā mēdz sacīt, pie zaļa galda. Man
liekas, ka šī likumprojekta autori nav pilnīgi izpratu-
ši valsts iestāžu darbību, sevišķi _ operatīva daļa.
Šis likums, varbūt, vēl būtu piemērojams kancele-
jām, bet ne operatīviem darbiem, kur katra vietā
vajadzīgs aizvietotājs; piemēram, nevar likt mašī-
nas vadīt kurpniekam vai citam vīram. Šis, likums
ir galīgi neizpildāms un prasīs prāvus līdzekļus rea-
lizēšanai.

Šis likums neko nedos. Tas tikai uzliks valsts
darbiniekiem pasliktinajumus, kas viņiem nāks par
ļaunu, bet no valsts prasīs jaunus līdzekļus. Valsts
darbiniekiem šis likums nav pieņemams un tāpēc -
noraidāms jau tagad, nenododot kommisijām.

Kas attiecas uz otro likumu — ģimenes pie-
maksu pazemināšanu, tad, arī šim jautājumam pie-
ejot, jāatzīmē, ka Latvija vispār ir viszemākās al-
gas visā Eiropā, izņemot, varbūt, Igauniju. Ja, ne-
skatoties uz šīm zemajam algām, mums šodien vel
ir priekšā likums, kas sevišķi sāpīgi skar ģimenes
cilvēkus, bet ģimene taču, ka lasām katra elemen-
tārā vēstures grāmata, ir valsts pamats, tad tagad
šo pamatu grib sašķobīt, ko valsts darbinieki nevar
atzīt par valstisku darbu. Nevaru saprast, kāpēc
tas viss vajadzīgs, kapec šo valsts pamatu grib šķo-
bīt un padarīt valsts darbinieku galīgi nabagu,

Runājot tālāk par šo jautājumu, jāsaka, ka vis-
pār visi valsts līdzekļi arī vel tālu nav izsmelti. Val-
stij ir vēl pietiekoši daudz līdzekļu budžeta sabalan-
sēšanai. Uzstādot jautājumu par lata stabilitāti, es-
mu saņēmis atbildi, ka latam šobrīd vel nekas ne-
draud. Tāpat nav izsmelti arī citi līdzekļi. Man
to nācās valdībai pieradīt ar budžeta skaitļiem. Tā
tad nav ne šis, ne tas, nav ne lats apdraudēts, ne arī
citi līdzekļi izsmelti. Skaidrs, ka noruna, kas pa-
stāvēja, šo valdību sastādot, nav turēta, ir lauzta.

Kā jau sacīju, valsts rīcība ir vel citi līdzekļi.
Tai valstij, kas var maksāt pabalstus pa labi un pa
kreisi, tai valstij, kas var pat parādus atlaist, tai, de-
putātu kungi, ir līdzekļi, jo parādus var atlaist tikai
tas, kas to spēj, un pabalstus var piešķirt, tikai tas,
kam ir nauda; nabaga valsts to nevar darīt. Ja
mūsu valsts būtu izlietojusi visus līdzekļus, tad va-
rētu arī valsts darbinieku lieta citādi runāt, bet pa-
gaidām tas tā nav.

Ar skaitļiem roka man ir nācies pieradīt, ka mu-
šu valsts dažādos pabalstos izdod_ vairāk kā
8.000.000 latu. Es nerunāju par sociāliem pabal-
stiem, par pabalstiem trūcīgiem un nabadzīgiem ļau-
dīm, tāpat nepieskaros tiem līdzekļiem, ko maksā

i ražojošām nozarēm — arī tos es atstāju sāņus;
; un tomēr pārējie neproduktīvie pabalsti iztaisa vaī-
i rāk kā 8.000.000 latu. Iznāk pabalsts pabalsta galā.
; No valsts darbiniekiem nacas dzirdēt, ka tagad bez
i valsts pabalsta pat vista vairs olu nedejot. Latvie-
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šu cilvēks tagad ir tā iemācīts, ka bez pabalsta ne-
ko vairs nemāk izdarīt. Notiek visādas „ve[cinā-
šanas", un, lai vienas vai otras lietas veicināšana
notiktu, jāmaksā skaidra nauda. Tas nav latviešu
dabā. Man te jau agrāk nācās par to_ runāt un aiz-
rādīt, ka ar pabalstiem latviešu cilvēkus tikai sa-
maitā. Pabalsti viņiem nekā laba nedod. Es gri-
bētu pat teikt, ka pabalsti ir tikai nabagu nauda.
Nevar maksāt pabalstus un vienai'daļai pilsoņu,at-
laist parādus uz citu Latvijas pilsoņu rēķina. Nevar
taču prasīt maksāt vienai iedzīvotāju daļai, tai; paša
laikā atņemot otrai daļai, lai ar to pirmajai varētu
dzēst parādus, un maksāt pabalstus. Valsts darbi-
nieki te saskata vislielāko netaisnību. Viņiem, no
savas plānās kabatas jāmaksā citiem un taisni tiem,
kam valsts dod piemaksas un pat atlaiž parādus.
Valsts darbinieki negrib maksāt citu parādus. Labi
būtu, ja viņi vēl tiktu galā paši ar saviem, parādiem,
bet arī tas viņiem tagad ar šo likumu, kas izdots 81.
panta kārtībā, nebūs iespējams. Tie, kas līdz šim
būtu kaut kā no saviem parādiem izsitušies, tagad
to vairs nevarēs, ja likumu nenoraidīs.

Valsts darbinieki negrib būt pabērnu lomā, viņi
grib būt līdzīgi citiem pilsoņiem. Pabalstus viņi nav
saņēmuši, parādi viņiem nav atlaisti, un viņi doma,
ka nevar tos atlaist arī citiem, pilsoņiem, bet sevišķi
tiem, kuriem ir nekustami īpašumi, kādu valsts dar-
biniekiem nav.

Tālāk — par nodokļiem. Kurš ir kārtīgākais
nodokļu maksātājs, ja ne valsts darbinieks? Viņam
atvelk līdz pēdējam, ne santima viņš nevar noslēpt.
Bet mēs zinām, ka ir vēl dažas labas citas aprindas.
Nesen budžeta kommisijā man nācās pieprasīt un
vilkt ārā. kuri ir tie īstie zuši. Kuri tad ir tie valsts
parādnieki, kuri nav samaksājuši savus nodokļus?
Kad budžeta kommisijai nāca rokā dati tikai par
tiem 1, kuri valstij parādā vairāk par 10.000 latu, tad
tādu. vien jau izrādījās garš saraksts. Un cik vēl
nebūs to, kas šo baltudien parādā dažus labus tūk-
stošus latu?! Valsts darbinieki nav valstij parādā
ne santima; tā tad arī šinī ziņā viņi nav līdzīgi
citiem.

Te aizrādīja, ka, samazinot algas, kritīšot pirk-
šanas spējas. Par to nevar būt ne mazāko šaubu.
Ja jārunā par nākošā gada nodokļiem, tad finanču
vadība var būt pilnīgi pārliecināta, ka nodokļi tādos
apmēros kā līdz šim neienāks, ja algas būs, samazi-
nātas. Tādā veidā mēs tagad esam nonākuši uz
slidena ceļa. Algas samazināja — apgrozība val-

stī zināmā mērā sašaurinājās. Tagad atkal _ ķeras
pie algu samazināšanas — apgrozība valstī atkal
samazināsies. Viens precedents seko otram. Vai
nākotne sola kaut ko labāku?

Saka, ka vajagot sabalansēt budžetu. Jau di-
vas reizes balansē budžetu, bet tikai uz valsts dar-
binieku rēķina. Vai ar to ir beigas, vai ar to bus
gals budžeta sabalansēšanai uz valsts rēķina? Ne-
kad arī nē! Ejot šo ceļu, ko tagad iesākts iet, ir pil-
nīgi skaidrs, ka nākošajā gadā, vispārīgi tuvāka nā-
kotnē budžeta sabalansēšanai neizbēgami bus jāno-
tiek atkal uz valsts darbinieku rēķina. Ejot šo ceļu,
mēs nekādi nevarēsim no šī stāvokļa tikt vaļa. Šo
ceļu tālāk ejot, mēs drīz noslīdēsim līdz nullei un,
varbūt, pat zem nulles.

Citiem vārdiem sakot — valdība šai gadīju-
mā ir gājusi par tālu, Valdība ir par daudz skārusi
mūsu ģimeni, Kamēr ģimeni uzskata par_ katras
valsts pamatu, tikmēr nevajaga šo pamatu ārdīt'un
skart ģimeni.

Vēl gribu aizrādīt uz deputāta Šlakana runu.
Viņš runādams par laikrakstu sludinājumu aplikša-
nu ar nodokli, izteicās, ka tagadējos krizes laikos,
laikrakstu sludinājumus nedrīkstot aplikt ar augstu
nodokli. Tos nekādi nevarot aplikt ar 20% nodokli,
bet gan tikai ar 10%. Valsts darbiniekus, tos_ gan,
redziet, var aplikt vairāk, no tiem, gan var vēlreiz
ņemt div- un trīsreiz lielāku krizes nodokli! Vienu
nedzīvu lietu nevar aplikt ar nodokli, bet dzīvu cil-
vēku — to gan var aplikt.

Visu to ievērojot, es gribu vēlreiz atkārtot, ka
abi šie likumi nav pieņemami, un abi tie nav nodo-
dami kommisijai. Pēc manas pārliecības abi šie li-
kumi ir noraidāmi, Es lūdzu deputātu kungus, kas
nav pret valsts darbiniekiem, un kas izprot viņu stā-
vokli, balsot par abu šo likumu noraidīšanu, par ko
arī iesniedzu šeit attiecīgu rakstītu priekšlikumu,

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Pavlovskim. Deputāta Pavlovska nav zā-
lē. (Saucieni no vietām: „Pietiek, pietiek! Vēlā
laika dēļ!") Pieteikušies vēl 10 runātāju. (Sauciens
no vietas: „Vēlā laika dēļ!") Deputātu kungi vē-
las, lai šo sēdi slēgtu. (Saucieni no vietas: „Sēdi
slēgt!") Prezidijs liek priekšā vēlā laika dēļ sēdi
slēgt. Vai ir kādi iebildumi pret sēdes slēgšanu?
Iebildumu nav. Tas pieņemts. —

Nākošā sēde otrdien, 9. maijā, pīkst. 17.
Šī sēde slēgta!

! (Slēgta pīkst. 21.55.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta

Dienaskārtībā: prezidija ziņojumi; _ pēc tam
turpināsies jau agrāk izsludināta dienas kartība, pa-
pildināta ar tautas izglītības likumu un seklu tirdz-
niecības un tās kontroles likumu. — _ Iebildumu
pret dienas kārtību nav? Dienas kartība pie-
ņemta. —

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi. — _

Deputāts 0. Zemgals liek priekšā Saeimas bu-
džeta kommisijā no demokrātiska centra frakcijas
deputāta J. Breikša vietā ievēlēt deputātu K. Kirstel-
nu. Iebildumu nav? Tas pieņemts. —

Ministru prezidents ir piesūtījis rakstu, ko lū-
dzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Ministru prezidents

1933. g. 8. maijā.
Nr. 1395.

Rīga.
Saeimas priekšsēdētāja kungam.

Uz Latvijas republikas satversmes 62. panta _pamata pa-

godinos paziņot Jums, augsti godātais priekšsēdētāja kungs,

ka Ministru kabinets š. g. 8. maija sēde pieņēma sekojošu lē-
mumu: __ , , -

„Valsts drošības un sabiedriska miera uzturēšanas laDa
pastiprinātas apsardzības stāvokli, kas izbeidzas š. g. 15. mai-
jā, pagarināt uz 6 mēnešiem, t. i. līdz 1933. g. 15. novembrim,
15 kilometru platā pierobežas josla gar Latvijas-Igaunijas ro-
bežu, uz rītiem no Kalna-Pededzes, pedejo ieskaitot, hdz La-
tvijas robežai ar Sociālistisko padomju republiku savienību,
gar visu Latvijas-Sociālistisko padomju republiku savienības
robežu un uz vakariem no pēdēja^ gar Latvijas-Polijas robežu
līdz Maz-Bornai, pēdējo ieskaitot."

Ministru prezidents A. Blodnieks.
Valsts kancelejas direktors D. Rudzītis."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts) |_ Godātie depu-
tātu kungi! Mūsu frakcija jau vairākkārt ir izteiku-
si savu protestu un nemieru par to, ka valdība līdz
šim laikam nevar un nevar ievest normālu kartību
pierobežas joslā. Visu Latvijas republikas pastāvē-
šanas laiku tur permanenti turpinās pastiprinātas ap-
sardzības stāvoklis. Tas turpinās uz vienas valsts
robežas, ar kuru Latvijai tagad_ ir neuzbrukšanas lī-
gums, ar kuru ir bijušas un, jadoma, bus arī turp-
māk normālas saimnieciskas attiecības, un ar kuru
ir arī politiski normālas attiecības.

Ja visus pierobežas iedzīvotājus nostāda pa-
stiprinātas apsardzības stāvoklī, tas ir pilnīglneīe-
spējams un neciešams stāvoklis. Šī nenormāla stā-
vokļa pagarināšanai pierobežas josla valdībai patie-
sībā nav nekādu motīvu, izņemot tīfi policejiskas
represijas motīvus; tapec mes. atkārtoti liekam
priekšā uzdot valdībai pastiprinātas apsardzības stā-
vokli pierobežas apgabala atcelt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ar vajadzīgo pa-
rakstu skaitu deputāti J. Breikšs, B. Pīpiņa u. c. ie-
snieguši priekšlikumu:

„Liekam priekšā runas laiku saīsināt uz 5 minūtēm."

Vārdu pie šī priekšlikuma neviens nevēlas?
Lieku to uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Breikša u. c. priekšlikumu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta
Breikša u. c. priekšlikumu nodotas 42 balsis, pret —
26 balsis, atturējies 1. Deputāta Breikša u. c. priekš-
likums pieņemts. — Vārds deputātam Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runākrieviski). PriekšsēdētājsP.Kalniņš(zvanī) _:DeputātJer-
šov, Jūsu runas laiks iztek! — Vārds deputātam
Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):
Buržujiskā centra deputāti jeb, pareizāk sakot, fa-
šistiskā centra deputāti nekaunas pat mutes aiz-
bāzt, ja grib uzstāties pret pastiprinātas apsardzī-
bas ievešanu Latgalē, pret kuru ir Latgales strād-
nieki un zemnieki. Par mutes aizbāšanu nekaunas
balsot arī tie Latgales deputāti, kuriem vajadzētu
vairāk rūpēt, lai šos „kara stāvokļa" žņaugus Lat-
gales strādniekiem noņemtu. Mes redzam, ka lat-
galiešu vairākums nostājas par šo žņaugu turpinā-
šanu, par strādnieku un darba zemnieku terrorize-
šanu. Tā mēs redzam, ka Latgale pastiprinātas ap-
sardzības stāvokli joprojām pagarina.

Kāpēc tas tagad notiek? Šī pastiprināta apsar-
dzība būtu, varbūt, vēl attaisnojama karalaika, bet
ne tagad — miera laika. Kapec šinīlaika, kad pa-
domju Krievija, kā mes ziņām, neveļas karu, kad
strādnieks tur ceļ sociālismu, kad mes zinām, ka pa-

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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domju Krievijā katrs strādnieks un zemnieks iein-
teresēts, lai miera stāvoklis arvien turpinātos^ un lai
varētu nostiprināt savu iekārtu — kāpēc šim laikā
pastiprināt šo apsardzību pret padomju Krievijas ro-
bežu? — Lūk, tāpēc, lai darba zemnieki, Latvijas
strādnieki, kurus nodzen arvien lielākā postā, nere-
dzētu iekārtu, kur strādnieks un darba zemnieks
pats veido savu dzīvi, kur viņš nav padots badam,
kur darba zemniekus izūtrupē. Tādēļ ieved ne ti-
kai šo pastiprināto apsardzību, bet aizbāž arī muti,
ja grib runāt par šo pastiprināto apsardzību.

Demokrātiskā centra rindās ir arī Berta Pīpiņa,
kas tikko notikušajā mātes dienā runājusi par sie-
vietes-mātes grūto stāvokli. Ja Berta Pīpiņa gri-
bētu redzēt, kā uzlabojams sievietes-mātes stāvo-
klis, tad vajadzētu skatīties uz padomju Krieviju
(troksnis), tad nevajadzētu gar Krievijas robežām
ievest pastiprinātu apsardzību, nevajadzētu ievest
karātavas. Tieši otrādi — vajadzētu skatīties uz pa-
domju Krieviju, padomju Krieviju vajadzētu ņemt par
paraugu. Mēs zinām, ka padomju. Krievijā sievie-
tes-mātes stāvoklis ir nodrošināts labāk kā jebkur
visā pasaulē. Lai darba zemnieki un strādnieki, tā-
pat arī sievietes-mātes neredzētu sasniegumus, kādi
ir padomju Krievijā, ieved „kara stāvokli". Lūk,
kāpēc ieved „kara stāvokli" pierobežas joslā!

Tie paši „dēmokratiskā"-fašistiskā centra locekļi
izturas pavisam citādi pret sev radniecīgiem — fa-
.šistiem, kas orientējas aiz robežas uz Vācijas pusi.
Lai gan Saeima ir pieņēmusi lēmumu, par kuru ir
balsojuši arī -demokrātiskā" centra locekļi —? par
vācu hitleriešu izraidīšanu no Latvijas, tomēr tas vēl
nav darīts, viņi vēl nav izraidīti.

Tanī pašā laikā, kad strādniekiem uzliek jaunus
saimnieciskus un politiskus žņaugus, mēs redzam
vēl citu parādību — audzina, var teikt, monarchi-
stus. Tanī pašā laikā, kad strādnieku presi apkaro
visiem līdzekļiem, monarchisti šinīs dienās izlaiduši
savus uzsaukumus, kuros aicina gāzt padomju Krie-
vijas iekārtu, Mūsu iestādes un mūsu fašistiski-
„dēmokratiskā" centra darbinieki un viņiem padotā
politiskā pārvalde šo parādību apkarošanai vis ne-
sper nekādus soļus. Te atklāti notiek miera līguma
noteikumu pārkāpšana. (Starpsaucieni.) Te pār-
kāpj miera līguma noteikumus ar padomju Krieviju,
ka Latvijai drau4zīgu_ valsti. Šinī ziņā vis nesper
nekādus soļus. Tas tādēļ, ka ir runa par strādnie-
ku valsti.

Vēl vairāk: mēs zinām, ka mūsu valdība pret
padomju Krieviju ir vienmēr nostājusies naidīgās
attiecības. Ar padomju Krieviju neslēdz tirdzniecī-
bas līgumus, kaut gan tas nodara ļaunu visai lat-
viešu tautai. Mēs zinām, ka tirdzniecības līguma
pārtraukšana atņem: darbu tūkstošiem Latvijas dzelz-
ceļnieku, kā arī citiem strādniekiem, arī fabrika
strādniekiem. Līdz ar tirdzniecības līguma izbeig-
šanos ar padomju Krieviju, piemēram, ir atlaisti
vairāk simtu Liepājas drāšu fabrikas strādnieku. Tā-
pat strādnieki ir bez darba ostās un arī citās fabri-
kas

^
Luk, kas notiek! Mūsu valdība tomēr vēl jo-

projām vēl vairāk turpina šo bada politiku, šo karā-
tavu politiku, ievedot pierobežas apgabalos „kara
stāvokli". (Priekšsēdētājs zvanī.) Tas nozīmē ie-
dzīvotājus padot...

Priekšsēdētājs P. Kalniņš, (zvanī): Deputāt
Berg, Jūsu runas laiks ir pagājis!

F. Bergs (turpina): Pret šo pastiprinātās, ap-
sardzības un karātavu politiku strādnieku un zem-
nieku frakcija aicina strādniekus cīņā.

Priekšsēdētājs, P. Kalniņš: Vārds strādnieku
un zemnieku frakcijas deputātam Gulbim.

O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija):_—
Kur tad palika Breikšs? — Jūs, buržuji, esat izvēr-
tušies, par īstiem Latgales tautas apspiedējiem un
kolonizatoriem. Latgale ir viena Latvijas „zvaig-
zne", kā jūs stāstāt, bet šai vienai zvaigznei jus gri-
bat uzlikt dubultus dzelžus — smagākus nekā pārē-
jaiLatvijas tautai.

Kāpēc tad Latgalei vajadzīga pastiprināta ap-
sardžu^? — Tā vajadzīga baltiešiem, lai latgalie-
šus pārvērstu par kolonistiem; ieved pastiprinātu
apsardzību, lai pastiprinātu Latgales zemnieku iz-
ūtrupēšanu, zemnieku ķeršanai un sūtīšanai Kurze-
mes un Vidzemes „budžiem" strādāt par lētu maksu,
nositot darba algas. Piemēram: uz Saldus-Liepājas
ceļa strādā par bada garozu latgalieši, kas atvesti
no Rēzeknes, Tā ir ikdienišķa parādība, ka latga-
liešus atved Kurzemē strādāt par zemāku algu, lai
tādā veidā nosistu vispār strādnieku algas, "Apspie-
šanas un ūtrupju dēļ latgalieši spiesti braukt uz Bal-
tiju strādāt par katru algu, par katru maizes garozu,
jo viņus spiež bads. Lūk, tam nolūkam jums vaja-
dzīga pastiprināta apsardzība — lai latgaliešus iz-
ūtrupētu! Ar pastiprinātas apsardzības palīdzību,
ar pastiprinātu policijas un karaspēka palīdzību lat-
galiešus izūtrupēs un piespiedīs strādāt par mazāku
algu, lai nosistu pārējo apgabalu strādnieku algas.
Tas ir jūsu nolūks!

Brīnums, ka latgaliešu pārstāvim: Jezupam Tra-
sunam šinī jautājumā neatliek nekas cits, kā ciest
klusu: lai ar latgaliešiem izrēķinās — kas viņam par
to! Pati Jezupa Trasuna partija audzina politiskās
pārvaldes spiegus latgaliešu apspiešanai. Piemē-
ram skolotājs Ruško, kas strādājis par skolotāju pa-
matskolā Ludzas apriņķī un bez tam arī politiskā
pārvaldē, _ izvarojis 14 gadu vecu meiteni un tad bei-
dzot nošāvies. Tādus cilvēkus un tādu polītiku šī
Trasuna partija aizstāv; tāpēc Jūs, Trasun, tagad
nevarat muti plēst vaļā. Jūs nevarat savu liekulī-
bu noslēpt citādi, kā „pa kluso pusi" nobalsojot par
runas laika samazināšanu, lai neviens, nevarētu kaut
ko pateikt par pastiprināto apsardzību Latgalē,

Ja fašistiskā centra Breikša kungs iesniedz
priekšlikumu par runas laika saīsināšanu, tad tiešām
nav saprotams, kāpēc viņam bail no runāšanas. Vai
tad arī te Mieža „spičku" lieta spēlētu kādu lomu,
vai tad mums te jāapspriež tā 200.000 dollaru „spič-
ku" lieta, ka nedrīkstam debatēt? Kāpēc šī lieta jā-
nokārto bez debatēm? Vai tiešām jums bailes, ka
pesak runāt par 200.000 doīlariem, un ka jūsu direk-
toriem nav jāatstāj savas siltās vietiņas? (Starp-
saucieni un smiekli.) Nevaru iedomāties, ko Jūs,
Breikša kungs, darīsit tad, kad reiz būs runa,par tiem
200.000 doīlariem, par to lietu, kas skar jūsu direk-
torus? Kad Jūsu direktoru Mieža kungu vilks aiz
bārdas ārā, tad jūs laikam sauksit policiju, lai ar po-
liciju izdzen tos deputātus, kas pieprasīs atklāt de-
bates? Man tiešām ir liels brīnums, cik lielā mērā
Breikša kungu baida tie 200.000 dollari. Vienalga,
par kādu jautājumu runā, vienmēr viņš grib parla-
mentu pataisīt mēmu. „Pa kluso pusi" viņa ļaudis
var ievilkt dollarus, bet kad jādod norēķins, tad par-
lamentam jabut mēmam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Gulbi, Jūsu runas laiks izbeidzies.

O. Gulbis (turpina): Mēs — strādnieku un zem-
nieku frakcija protestējam pret tādu mutes aizbā-
šanu. (Starpsaucieni.) Kas tas jums par parlamen-
tu un kas ta par demokrātiju? (Starpsaucieni.) Vai'
tad pie tiem 200.000 doīlariem arī kommūnisti vai
nīgi? (Starpsauciens. Priekšsēdētājs zvanī.) Vi-
sur, kur notikušas kādas nelikumības, kur notikusi
kāda izsaimniekošana vai ari kāds cits valstij kal-
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tīgs nodarījums, visur jums vainīgi tikai kommunistl
(priekšsēdētājs zvanī), citu vainīgo jums nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti F. Cielēns,
A. Rudevics, V. Bastjānis u. c. iesnieguši priekš-
likumu —

uzdot valdībai atcelt pastiprināto apsardzību pierobežas
apgabalā.

Lieku priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Cielena u. c. iesniegto
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Balsošanas rezultāts: par deputāta Cielena
u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas 24 balsis, pret
— 44 balsis. Deputāta Cielena u. c. iesniegtais
priekšlikums noraidīts, —

Pārejam uz satv er mes 81. panta kār-
tībā izdoto noteikumu nodošanu kom-
misijām.

Apspriežams prezidija priekšlikums —- noteiku-
mus par vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez
algas un ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšanu
valsts algotiem darbiniekiem un pārgrozījumus no-
teikumos par krizes laika atvilkumiem no valsts dar-
binieku un strādnieku atalgojuma un no valsts, iz-
maksājamām pensijām — nodot socialasjikumdoša-
nas un budžeta kommisijām. — Turpināsies deba-
tes par šo priekšlikumu. Vārds deputātam Pavlov-
skim.

T. Pavlovskis (vecticībnieks;runākrieviski).Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rūtiņām.

P. Rūtiņš (strādnieku un zemnieku frakcija):
Visu Latvijas pastāvēšanas laiku, vienalga, kāda
valdība ir bijusi, ir pakāpeniski uzbrukts visas, Lat-
vijas darba tautas kā materiālajam, ta tiesiskajam
stāvoklim un līdz ar to arī valsts darbiniekiem. Vi-
si tie uzbrukumi, kas skāra visus Latvijas strādnie-
kus, netieši skar arī valsts darbiniekus; bet bez tam
valsts darbinieku stāvokli ir vel centušies paslikti-
nāt ar atsevišķiem likumiem. Ieskaitot jau iepriekš
realizētos valsts darbinieku .stavokļa_ pasliktinaju-
mus, šis ir jau vienpadsmitais pasliktinajums. Ir jau
gan tieši algas samazinājumi, gan dažādi krizes lai-
ka atvilkumi, ārstēšanas pasliktinājumi, pensijas pie-
maksu palielinājumi, ģimenes piemaksu samazināju-
mi, izdienas piemaksu izmaksas pagarinājumi un
dažādi citi pasliktinājumi.

Katru reizi, kad ir griezušies pie valsts darbi-
niekiem ar lūgumu, lai viņi nestušos upurus, ir uz-
svērts, ka to, lūk, prasot pašreizējais grūtais valsts
saimnieciskais stāvoklis, tas esot jādara, un šie upuri
jānes, lai stāvokli atvieglotu, lai valstsvaretu kaut
ko darīt tām šķirām, tiem iedzīvotāju slāņiem, kas ir
nonākuši pilnīgā bezizejas stāvoklī.

Visi šie upuru nesēji tomēr var saskatīt tikai
vienu patiesību, ko strādnieku un zemnieku frakcija
jausen ir pateikusi — ka visi šie upuri, kas ņemti no
algotiem darbiniekiem, nav sasnieguši to mērķi,
kāds ir sprausts, samazināt algas; tie ir aizgājuši
piemaksām lielajiem zemes īpašniekiem, tie iraiz-
gāj'uši dažādās korrupcijas, kuras_ beidzama laika at-
klājas, un ar kurām saista arī demokrātisko centru.
— Te nu, lūk, iedzīvotājos aug dibināts liels sašu-
tums.

iedzīvotājus nospiestu ar katru dienu lielā-
kā nabadzībā, jāizdod dažādi papildu likumi. Jau
Saeimas iepriekšējā sēdē mēs saņēmām tādus liku-
mus, kas runā par iepriekšēju preses cenzēšanu, par

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

biedrošanās brīvības ierobežošanu, kas gan faktiski
vienai strādnieku daļai jau sen ir ierobežots, sen
vairs nepastāv.

Jājautā, kādam nolūkam.viss tas vajadzīgs, De-
mokrātiskais centrs jeb ta sauktais fašistiskais
centrs, kas gan vienmēr dižojas ka demokrātijas aiz-
stāvis un arī šodienit kā nostājās pret valsts darbi-
nieku algu samazināšanu, tomēr ir par biedrošanas
tiesību ierobežošanu, par preses brīvības ierobežo-
šanu u. t. t. Rodas jautājums, kāpēc šādu tiesību ie-
robežošanu vajaga pieņemt taisni šinī laika, kad
sākas dažādi uzbrukumi kā oikonomiska, ta arī poli-
tiskā ziņā.

Strādniekiem ir skaidrs, ka šie uzbrukumi vaja-
dzīgi, lai plašākām iedzīvotāju masām un ierēdņiem
dzīves apstākļus ar katru dienu pasliktinātu. Kad nu
iedzīvotāji grib izrādīt zināmu pretestību, tad valdī-
ba katrā ziņā grib šo pretestības izrādīšanu, kas līdz
šim laikam vēl bija likumīga, nostādīt par nelikumī-
gu; tāpēc ar parlamenta palīdzību bija jāizdod spe-
ciāls likums, lai katru aktīvāku, uzstāšanos varētu
iztulkot par pretvalstisku darbību, un lai tādejādi
valsts darbiniekus piespiestu arī turpmāk nest lie-
lus upurus, kādus viņiem grib uzvelt ar tagad pie-
ņemamo likumu.

Demokrātiskais centrs stipri brīnījās par to, ka
ar šāda likuma izdošanu valdība esot pārkāpusi sa-
vu deklarāciju. Strādnieku un zemnieku frakciļa
vienmēr ir teikusi, ka visas deklarācijas ir liela mē-
rā liekulīgas. Katra deklārācijair uzsvērusi, ka val-
dība atļaus ikvienai partijai brīvu domu izteiksmi;
bet līdz ko valdība ir ķērusies pie darba, tad rīko-
jasgluži pretēji. Katra valdība pret plašākam iedzī-
votāju masām ir vērsusi lielas represijas.

Zemnieku savienības pārstāvis mēģināja jautā-
jumu nostādīt tā, ka likumā neesot pieņemama pra-
sība, ka armijai un policijai būtu jānes tādi paši
upuri kā pārējiem ierēdņiem. Viņš raksturoja, ka
armijā darba apstākļi esot smagāki, tāpēc ta esot ci-
tādi jāatalgo.

Šo taktiku mēs pilnīgi saprotam. Pašreiz, kad
iedzīvotāju stāvokli pasliktina, valsts vara cenšas
noturēties tikai ar policijas pipku palīdzību, un va-
jadzības brīdī sauks palīgā arī karaspēku, lai pla-
šas iedzīvotāju masas nospiestu vēl lielāka nabadzī-
bā. Tāpēc, lūk, grib_ panākt labāku materiālo stā-
vokli armijā un policijā sastāvošampersonām. Tiem
jānesot lielāki upuri, un tāpēc, lai to stāvoklis būtu
drusku ciešamāks, viņi oikonomiska ziņā_ jāattālina
no pārējās tautas, Kaut gan viņi paši nak no tau-
tas, tad viņi tomēr nespēs saprast iedzīvotāju no-
grupējumu stāvokli, kuru posts būs lielāks, un kuri
gribēs uzstāties, pret tiem neciešamiem apstākļiem,
kādos viņus nospiež šie likumi. Te nu jāpanāk šī
skaldīšana un pēc tāmi valdīšana.

Vai valsts darbinieku stāvokli nevar tēlot tik
pat drūmi? Vai valsts darbiniekiem ir 8 stundu
darba diena, kā tas uz papīra rakstīts? — Mēs zi-
nām, ka vilcienu brigādēm no_ faktiski darba pava-
dītā laika atskaita 15% it kā pasīva darba laika.
Protams, uz papīra iznāk 8 stundu darbs, bet dzīve
ir 9—10 stundu darba diena.

Sociālās likumdošanas kommisijā visu Latvijas
pastāvēšanas laiku šinī ziņā netiek nekur uz priek-
šu. Valsts darbiniekos rodas liels sašutumspar to,
ka sociālās likumdošanas kommisijā visu laiku ne-
var pieņemt likumprojektu, ar kuru valsts darbinie-
ku stāvoklis pagaidām būtu atvieglots. Tagad no-
tiek pavisam otrādi — valsts darbiniekiem jāsa-
ņem dažāda veida uzbrukumi, kas viņu stāvokli vēl
pasliktina.

Ja mēs tomēr klausītu zemnieku savienības
pārstāvim un teiktu, ka tiešām visi līdzekļi jāatdod
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lauku buržujiem, jo viņitos savukārt nodošot lauk-
strādniekiem, tad ko mēs novērojam praktiska dzī-
vē? — Statistikas datos redzams, ka piemaksas
nonāk nevis trūcīgo zemnieku rokas, kuri visvairāk
cieš trūkumu un pat badu, nevis to zemnieku rokās,
kuriem draud ūtrupes āmurs, bet gan lielsaimnieku
rokās. Procentuāli ņemot, to, kas saņem, šīs pie-
maksas, ir Zemgalē ne_ vairāk par 40%

^
un Latgale

tikai 3%. Šo grupu vārda cenšas nostādīt lietu ta,
ka piemaksas nepieciešamas, un izskaidrot, ka tas
esot valsts intereses, kuru deļ jānes upuri valsts
darbiniekiem.

Ja paskatāmies tuvāk, tad redzam, ka šie paši
lauksaimnieki, kas saņem piemaksas, strādniekiem,
tiem cilvēkiem', kas no algas pārtiek, maksa smie-
klīgas algas, lai gan varētu maksat_ kaut cik cieša-
mas algas, ar ko šie strādnieki varētu savas dzīves
prasības apmierināt. Mēs redzam, ka šie lauksaim-
nieki organizēti nosit algas, un Latgales darba zem-
nieki ir spiesti nākt un vergot par šo niecīgo, smie-
klīgo algu, kas tagad ir nosista divreiz zemāka ne-
kā bija 1928./29. gadā, kaut gan tai paša laika labī-
bas cenas, ievērojot piemaksas, nav tik daudz sa-
mazinājušās, betgan ir augstākas. Ta tad tieši ma-
temātiski ir pieradāms, ka visas šīs summas noteikti
paliek lauksaimnieku kabatas, ka tie, luk, ir tie val-
stistie, kuru dēļ, lai viņu valstiskumu nopirktu, valsts
darbiniekiem ir jānes lielie upuri, kādus prasīja līdz
šimun prasīs arī turpmāk.

Grib iešmugulēt arī obligācijas, kuram, pašrei-
zējos apstākļos tādiem cilvēkiem, kam par darba
algu jāiegūst uzturs, nav nekādas vērtības. Būtu
pilnīgi dabīgi, ja obligācijās, varētu izmaksāt piemak-
sas lauksaimniekiem. Lauksaimniekiem, kam nav
jāiegādājas uzturs, jo viņi to ražo savas saimniecī-
bās, glabāt obligācijas nebūs tik katastrofiski; bet
tiem obligācijās neizmaksā. — Valsts darbinieki,
kas šodien saņem algu un rīt_ to izdod par uzturu,
nevarēs obligāciju turēt kabata un gaidīt uz viņu lie-
lāko vinnestu, bet būs spiesti pārdot obligāciju par
katru cenu, kādu tik dos._

Tālāk — pasliktinajums — vienas nedēļas
bezmaksas atvaļinājuma piešķiršana. Tas atkal k
faktisks algas samazinājums. Mes zinām, ka lielā-
kā daļa Latvijas strādnieku tagad ir atlaisti bezter-
miņa atvaļinājumā, ko apzīmē par bezdarbu. Tāda
pašā stāvoklī noved arī valsts darbiniekus. Viņu
posts ar katru dienu pastiprinās. _

Kāda valsts darbiniekiem būtu izeja? — Va-
rētu atbildēt tā, ka pie visiem Latvijas valdošas
buržuāzijas neatlaidīgiem uzbrukumiem valsts dar-
biniekiem vienīgais līdzekliskas valdību spiedīs
rēķināties ar viņiem un meklēt citu izeju, ir tas.ka
valsts darbiniekiem jābūt vienprātīgiem un_ jāiet
streika cīņā. Demonstrācijas

^
protesta rezolūcijas,

ko, vadoties no neapmierinātā noskaņojuma, valsts
darbinieku arodbiedrības pieņem, valdība neievēros.
Valdība zina, ka šī pretestība nav tāda, ar ko tai
jārēķinās, jo valsts darbinieki ir sašķelti vairāk
arodbiediībās. Kreisās arodbiedrības pavisam ne-
atļauj. Tas notiek tanī nolūkā, lai izšķiroša brīdī,
kad valsts darbinieku stāvokli pasliktinās, valsts
darbinieki būtu sašķelti, un bututikai šķietama opo-
zīcija Saeimā, bet faktiski lai būtu iespējams valsts,
darbiniekus samierināt: mes neko nevaram darīt!
Esiet lūdzu arī savā bada dzīve tik valstiski un ļau-
jiet arī šoreiz savas algas apcirpt!

Visiem valsts darbiniekiem tomēr jāsaka, ka tā-
lāk vairs nav iespējams piekāpties. Valsts darbi-
niekiem jāpiespiež savi_ vadoņi, kuri it ka aizstāv
viņu intereses, organizēties un iziet atklāta streika
cīņā, uzstāties pret uzbrukumiem, ja valdība tomēr
centīsies valsts darbinieku stāvokli pasliktināt, Mes

esam pārliecināti, ka, laika kura partija no šīs tri-
bīnes deklarē, tomēr jārēķinās ar valsts darbinieku
aktivitāti ārpus Saeimas, kaut gan aizklāti cenšas
šīs strādnieku taisnīgās prasības nodot, vai nu pie-
prasot aizklātu balsošanu, vai kaut ka saandelejo-
ties ar minoritātēm, kuras valsts darbinieku priek-
šā kā vēlēti pārstāvji it ka nav atbildīgas par valsts
darbinieku algu pazemināšanu. Ja tas šeit atklāti
nepiedalās balsošanā pret valsts darbiniekiem, lai
sabiedrības priekšā nepadarītu sevi par strādnieku
pretiniekiem, tad aizklāti katra ziņa ir zināmas
kombinācijas. Arī turpmāk valsts darbinieki ir spie-
sti ieņemt šādu stāvokli. Valsts darbinieki uz to var
atbildēt vienīgi ar streiku, kas Latvijas buržuāzijai
būs diezgan bīstams, ar ko viņai bus jārēķinās.
Valsts darbiniekiem jābūt aktīviem, lai neļautu savu
stāvokli pasliktināt. Valsts darbiniekiem jāiet kopa
ar pārējiem Latvijas strādniekiem, atbalstot viņus
cīņā, kurā viņi iziet revolucionāro strādnieku vadība.

Nevienā likumā, ko pēdējā laikā pieņem, pra-
sot apspriest katru nemiera domu par postu, kāda
ir nonākusi buržuāzija ar savu saimniekošanu, ar
savu korruptīvo politiku, kura ir ievilktas visas pil-
soniskās partijas, nav ne vārda, kas paredzētu bar-
gus sodus valsts izsaimniekotajiem^ turpretim tiem,
kuri uzstājas par savām taisnīgajam darba algas
prasībām1, kuri prasa ciešamākus darba apstākļus,
lai izkļūtu no tiem neciešamajiem dzīves apstākļiem,
kuros ar katru dienu iespiež plašākus Latvijas dar-
ba tautas slāņus paredzeta_ sodīšana gan admini-
stratīvā kārtā, gan arī tiesas, kuras noteikti kalpo
buržuāzijas interesēm.

Strādnieku un zemnieku frakcija ka Saeima, tā
ārpus tās cīnīsies par strādnieku, darba zemnieku un
arī ierēdņu prasībām, kas ir vairāk ka taisnīgas,
bet ko šie likumi neievēro. Strādnieku un zemnie-
ku frakcija būs noteikti pret šiem likumiem, cīnoties
ne tikai parlamentā, bet arī ārpus ta. Bez šaubām,
šeit tas nav izšķirošais, bet izšķirošais bus tas, cik
aktīvi valsts darbinieki bus_ ārpus parlamenta, pie-
spiezdami buržuāziju rēķināties ar šīm taisnīgajam
prasībām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kaļļistratovam.

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krievi-
ski.)*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija): Go-
dātie deputātu kungi! Algu jautājuma mušu presē
jau daudz gadu atpakaļ ir atskanējušas balsis un Ir
prasīta ierēdņu algu. samazināšana; ir izteiktas pat
tādas domas, ka ierēdņi apēdot Latviju. Ierēdņu
skaits esot par lielu, tāpēc tas esot samazināms;
tāpat samazināmas arī ierēdņu algas.

Ierēdņi, man liekas, tas nav taisnība!
Mūsu tautsaimnieks, lielākais Latvijas_ tautsaim-

nieks prof. Kārlis Balodis sava laika aprēķināja un
pierādīja, ka Latvijā ierēdņu nav par daudz, un ka
arī viņu algas nav par lielam. Prof. Balodis izsacī-
jās, ka mūsu ierēdņu algas ir bada algas, un ka ze-
mākai ierēdņu algai jābūt 100 latu mēnesi. Tas bū-
tu minimums.

Tagad, kad pie mums valda krize, zemāka ie-
rēdņa alga, intelligentā bezdarbnieka alga ir Ls 58.—
mēnesī. Tā ir nabaga alga. Par tādu algu mušu ie-
rēdņi nevar strādāt, un, saņemot tādu algu, viņi ne-
var būt godīgi; tāpēc mēs arī gandrīz uz katra so-
ļa sadūrāmies ar parādībām, ka vienu dienu aiz-

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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laižas lapās viens kasieris, bet otru dienu — otrs.
Ja gribam, lai mums būtu godīgi ierēdņi, tad valstij
jābūt pretimnākošai, jādod_ viņiem iespēja eksistēt.
Tagadējās ierēdņu algas kārtīgai dzīvei nav pietie-
košas, tās ir par zemām. Ierēdņiem jābadojas, viņi
nevar pat kārtīgi paēst, uzturēt savus bērnus un
sievu.

Savā laikā prof. Kārlis Balodis teica, ka ierēdņu
algas nedrīkstot samazināt, tās varot tikai paaug-
stināt; arī ierēdņu skaits neesot par lielu, tikai Lat-
vijas valdibai jārīkojoties pareizi, viņa nedrīkstot
likt kā no gaisa birt zeltam par spekulantiem, kor-
ruptantiem, valsts apzadzējiem u. t. t.

Šī parādība vēl šodien nav_ izbeigusies. Depu-
tātu kungi, mums pirmkārt jāgādā par šīs nebūša-
nas novēršanu, un nevis par ierēdņu algu samazinā-
šanu.

Kas attiecas uz ierēdņu algu nesamazīnašanu, es
pilnīgi piekrītu demokrātiskam centram, Breikša
kunga izteiktām domām. Es aizvien esmu sacījis
un arī tagad saku, ka valsts darbinieki nedrīkst ba-
du ciest. Arī viņu pensijas nav tik lielas, ka tas drīk-
stētu samazināt. Latvijas valsts budžetu nedrīkst
sabalansēt uz ierēdņu algu un pensiju rēķina.

Ja Latvijas ierēdņu algas salīdzinām ar ierēdņu
algām citās zemēs, tad redzam 1, ka visas, vienalga,
lielās, vai mazās valstīs gan intelligento darbinieku
ar universitātes izglītību, gan arī_ citu valsts ierēdņu
algas ir daudz lielākas. Mūsu Universitāte samēra
ar citām universitātēm nav ne puse tādas algas kā
lielajās kultūras zemēs.

Saprotams,, ja mēs rīkotos pareizi — diem-
žēl, mēs tā neesam rīkojušies —, tad mes varētu
visu panākt, mēs varētu visiem strādniekiem Lat-
vijā dot pietiekoši daudz darba un maizes, ierēd-
ņiem maksāt labas algas u. t. t.

Ja runājam par piemaksām, lauksaimniekiem,
tad varbūt vienā otrā gadījumā tās ir vajadzīgas —
es negribu tagad par to runāt —, bet ja tas maksa,
tad pareizi jāregulē arī strādnieku algas. Ka pil-
sētu, tā arī lauku strādnieku algām jānoteic mini-
mums. Ja varam noteikt braucienu maksu tramva-
jos un dzelzceļos, tad tāpat varam noteikt arī algas
strādniekiem — kā fiziska, tā garīga darba strād-
niekiem. Algas varētu būt pietiekoši_ lielas, ja mes
paši būtu krietni, ja mūsu valdība būtu krietna, ja
viņa pareizi rīkotos. Tad algas nebūtu jāsamazina.

Es vairs nerunāšu daudz._ Te diezgan daudz ir
jau runāts par šo jautājumu pēc būtības. Par to, ko
es gribēju sacīt, es varētu dziedat garu un briesmī-
gu jeremiādi, par mūsu ierēdņu stāvokli, par viņu
ģimenes apstākļiem. Mūsu ierēdņu dzīves apstākļi
ir tiešām šausmīgi. Es teikšu tikai to: ja_Latvija
pastāvētu taisnība, ja visi uzstātos pret ierēdņu al-
gu samazināšanu, tad tas ta nebutiu Kamēr es bu-
šu Saeimā, es uzstāšos tā, ka uzstājas Balodis —
ka ierēdņu algas nedrīkst samazināt. Tas ir bada
algas, ko ierēdņi tagad saņem, un taisnība prasa, lai
tās nesamazinātu.

Es uzstājos pret katru algu samazināšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šēleram.

L. Šēlers (vācu baltiešu partijaļ runā vāciski)*):
Deputātu kungi! Ne algu pazemināšanu, betgan to
pacelšanu atkal līdz normālam augstumam būtu pa-
nākusi valdība, ja īstā laikā būtu sekojusi jau. daudz
gadu vācu frakcijas sprediķotam priekšlikumam un
būtu ierēdņu jautājumu nokārtojusi ta, ka ierēdņu
skaits būtu dabīgs — kāds tas patiesi vajadzīgs.

*) Runātāja atreferējums.
Krājumā Saeimas Stenografu
biroja Rizā, Saeimas laukumā.

Ka mūsu ierēdņu aparāts mūsu valstij ir par
daudz liels, to neviens nenoliedz. Vēl vairāk: nav
gandrīz nevienas frakcijas Saeimā, kas uz to nebū-
tu aizrādījusi. Diemžēl, Tautas labklājības ministri-
ja tikai priekš pāris mēnešiem ir atzinusi šo vācu
frakcijas ierosinājumu un jaunu ierēdņu pieņemša-
nai darījusi tik pat kā galu. Šinī budžeta gada, tas,
protams, neko nedos, bet jau tuvākā nākotnē dosja-
bus augļus,, ja tikai ievēros konsekvenci, ja kādu
robu neieraus partejiska saimniecība.

Ierēdņu algas pie mums ir jau ļoti mazas. Tās
vēl samazinot, ierēdņus proletārizētu, varbūt pat vēl
ļaunāk — pilnīgi: demoralizētu,

Demoralizēti ierēdņi ir mūsu valstij tādas brie-
smas, ka vācu frakcija nevar balsot par šo likumu un
tāpēc balsos par priekšlikumu — to noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Muižniekam1.

I. Muižnieks (Latgales kreisais sociālists): Sat-
versmes 81. panta kārtībā izdotie noteikumi par ob-
ligāciju izsniegšanu valsts darbiniekiem un vienas
nedēļas atvaļinājuma piešķiršanu bez algas ir ārkar-
kārtīgi netaisns likums, kas sevišķi smagi skars
zemākos valsts darbiniekus un arī strādniekus.

Visu laiku taču runāja par to, ka vajagot sama-
zināt lielākās algas, un ka lielākas nastas un upurus
varot nest tie, kuriem algas ir lielākas.

Tagad valdība ar šiem noteikumiem ir gājusi
taisni pretējo ceļu. Procentuāli ņemot, valdība ze-
māko darbinieku algas ir samazinājusi daudz lielāka
mērā nekā augstāko valsts darbinieku algas.

Valdība, it sevišķi valdošā partija, proti —
jaunsaimnieku partija vienmēr dižojas ar to, ka esot
par nabadzīgāko iedzīvotāju nastu atvieglošanu; lai
to panāktu, valdība gribot likvidēt dubultos amatus
un vispārīgi taisnīgāk regulēt valsts dzīvi.

Šie divi sīkumi, tāpat arī iepriekšējā sēdē no-
raidītie likumi liecina taisni pretējo. Tie liecina to,
ka valdība nebūt nedomā kaut ko uzlabot, ka valdī-
ba nebūt nedomā nākt pretim zemākām šķirām.
Taisni otrādi; valdība cenšas visas nastas un sma-
gumus novelt uz zemākiem darbiniekiem un strād-
niekiem.

Šie satversmes 81. panta kārtība izdotie notei-
kumi ir netaisni arī vēl no otras puses,

Jūs, valdības kungi, sakāt, ka noteikti jāatņe-
mot netaisnās piemaksas, sievām, ka sievām, neva-
jagot ģimenes piemaksas. Man jāsaka šeit visai Sa-
eimai, ka faktiski piemaksas, sievām paliek, un pa-
liek apslēptā veidā.

Kā jūs visi atcerēsities, iepriekšējā likumā par
krizes laika atvilkumiem paredzēts 4%' atvilkums
tiem, kam nav ģimenes. Tiem, kam ir ģimenes, 4%
nav atvelkami. Parēķinait, cik lielu summu šie 4%
dod! Ja ņemam zemāka darbinieka algu_ — 100
latu mēnesī, tad šie 4% ir apaļi 4 lati. Tā tad _dar-
biniekam ar 100 latu lielu algu, ja viņš Ir precējies,
un viņam ir sieva, atvilks 4 latus mazāk no viņa
algas. Bet ja ņemam augstākus darbiniekus, kuriem
ir, piemēram, 600 latu lielas algas mēnesī, tad no
600 latiem ģimenes piemaksa būs jau_ 24 Jāti. Ta
tad šeit ir nevietā dižoties ar to, ka jūs būtu likvi-
dējuši sievu piemaksas. Jūs esat likvidējuši samē-
rā taisnīgās sievu piemaksas, kuras taisnīgākā sa-
mērā bija piešķirtas visiem darbiniekiem, galvenā
kārtā zemākiem darbiniekiem un strādniekiem, bet
atstājuši! netaisnīgākās sievu piemaksas, kuras nāk
par labu galvenā kārtā augstākām kategorijām ar
lielākām algām'.

Es nekādi nevaru saprast tās netaisnības, kas
te paredzētas ar obligācijām. Ja vienam darbinie-
kam būs 108 lati liela alga mēnesī, tad no viņa at-
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vilks par 2 obligācijām. Ja otram, darbiniekam, bus
180 latu liela alga mēnesī, tad arī no viņa atvilks ti-
kai par 2 obligācijām. Tā tad šie noteikumi vienādi
smagi gulstas uz to darbinieku, kas saņem 108 lati
mēnesī, kā arī uz otru darbinieku, kas saņem 180
latu vai drusku vairāk mēnesī.

Tāpat šeit nav noteiktas attiecības pret citām
piemaksām 1. Visā visumā šie noteikumi ir ārkārtīgi
neskaidri, tā ka var rasties ļoti daudz pārpratumu.
Cik dzirdams, tad laikam visus atvilkumus rēķinā-
šot no teorētiskās algas, kāda skaitījās pirms krizes
atvilkumiem.

Tālāk — es nekādi nevaru saprast, ka. val-
dība izvedīs šos noteikumus attiecība uz skolotajiem.
Arī skolotājiem paredz vienas nedēļas _atvaļinajurnu
bez algas,. Būtu. interesanti zināt, kādā laika valdī-
ba dos skolotājiem atvaļinājumu, Vai vasarā?
Skolotājiem, ministra kungs, vasaras laikā jau it at-
vaļinājums. Jūs sakāt — tikai vasarā! Tā tad
skolotājiem no šī atvaļinājuma nebūs nekāda labu-
ma. Ar to jūs pasakāt, ka skolotājiem jūs uzliekat
drusku smagākas nastas, salīdzinot ar citiem valsts
darbiniekiem 1. Arī tas pēc mana ieskata ir nepareizi.

Tā tad visā visumā, apskatot šos noteikumus,
jāsaka, ka tie ir ārkārtīgi netaisni, jo galvenam kār-
tām gulstas uz zemākiem darbiniekiem un arī strād-
niekiem.

Pieejot šiem. noteikumiem visumā, jāsaka seko-
jošais.

Reizē ar zemāko valsts darbinieku, algu pazemi-
nājumu, valdība taču, domājams, dos norādījumus,
lai pazeminātu algas arī strādniekiem; tā tad sa-
mazinās arī strādnieku algas un iztiku. Tas savu-
kārt skars arī darba zemniekus, kuri no šī likuma ne-
kādu atvieglojumu neredzēs.

Mani pārsteidza Latgales deputātu uzstāšanās,
kuri visi vienā mutē kliedza, ka likums neesot pie-
ņemams, un sevišķi deputāta Kaļļistratova asā uz-
stāšanās pret šo likumu un beigās, paziņojums, ka
deputāts Kaļļistratovs tomēr balsos par šo likumu.

Es nevaru saprast tādu loģiku. Ja Kaļļistratovs
kā Buridanas ēzelis nostājas starp divām siena
kaudzēm un saka — es neēdīšu ne no vienas, ne
no otras siena kaudzes, un beigās tomēr ēd no vie-
nas siena kaudzes, tad es pateikšu Kaļļistratova
kungam, kāpēc viņš ēd no šīs vienas siena kaudzes.

Kaļļistratovs, ja tas nav aizmirsts, Saeimas bu-
džeta kommisijā iesniedza radikālu priekšlikumu par
deputātu un citu bagātāku vīru algu pazemināšanu
ne vairāk par 50%. (Starpsauciens.) Tagad viņš
saka, ka arī par to it kā stāvot.

Kaļļistratova kungs, ja Jūs galīgi neesat prātā
jukuši...

Priekšsēdētājs, P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Muižniek, saucu par šo izteicienu Jūs pie kārtības!

I. Muižnieks (turpina): ... tad Jums vajadzē-
tu saprast, Kaļļistratova kungs, ka ja mēs neļautu šo
likumu pieņemt, tad valdība būtu spiesta pieņemt
taisnīgākus likumus, kuri skartu arī lielākas kate-
gorijas,. Bet jūs — Jūs un Pavlovska kungs —
balsodami par šo likumu, veicināt to, ka valdība nu
būs panākusi savu: viņa valsts budžetu varēs sa-
balansēt, un turpmāk augstāko kategoriju ierēdņu
algas vairs nesamazinās. Tā tad jūs, uzstādamies
pret augstāko valsts darbinieku lielajām algām, it kā
uzstādamies pret deputātu augstajām algām, faktiski
panākat to, ka ar šo likumu vismazāk ir samazinātas
augstāko kategoriju darbinieku algas, bet visvairāk
— zemāko kategoriju darbinieku algas.

Bez tam, Kaļļistratova kungs, apstākļi mūs spiež
pie Jums griezties vēl aiz šādiem iemesliem.

Jūsu dēmagoģiju mēs pazīstam. Mes zinām, ka
Jūs savā laikā dažās vietās esat uzstājušies ar ļoti
radikāliem priekšlikumiem, bet vēlāk, kad par tiem
bija jābalso, Jūs rīkojāties pavisam pretēji. Es do-
māju, arī šinī jautājumā Jums ir kādas citas aizkuli-
ses, kuru dēļ Jūs gribat balsot par šo likumu. Vai
šeit neslēpjas kādi jauni pabalsti turīgākam aprin-
dām, kurus samaksās ar darbinieku algām, kuru sa-
maksāšanai atvilks līdzekļus valsts sīkzemniekiem,
mazzemniekiem, valsts darbiniekiem un strādnie-
kiem? Šo naudu saņems Kaļļistratova kungs, līdzī-
gi citiem kungiem par sviesta un bekona piemaksām,
līdzīgi Jums, namsaimnieki, kāarī līdzīgi Jumspir-
šu īpašniekiem, kuri ģērēs tāpat, ka ir ģērējuši
līdz šim.

Jūs, Kaļļistratova kungs, šeit uzstājaties, un sa-
kāt, ka visiem vajaga nest vienlīdzīgus upurus. Pa-
sakai*, Kaļļistratova kungs, vai Jūs kādu no saviem
lielajiem namiem, kādi Jums ir Daugavpilī, atvēlat
bezdarbniekiem? Vai bezdarbniekus Daugavpilī Jus
nemētāt ārā no saviem: namiem tagad tāpat ka me-
tāt agrāk? Jūs saņemat gandrīz nesamazinātu algu.
Jūsu alga ir maz samazināta, tāpat Jūsu īres ir maz
samazinātas.

Deputātu kungi, es domāju, šāda dēmagoģija vi-
siem ir saprotama. Nevajaga teikt, ka ar šo likumu
kaut ko dos vai palīdzēs sīkzemniekiem. Šis likums
nāks par ļaunu valsts darbiniekiem,, tāpat arī strād-
niekiem un darba zemniekiem, it sevišķi mazzem-
niekiem. Par labu tas nāks turīgām aprindām, lie-
lajiem namsaimniekiem, lielajiem lauksaimniekiem,
kuru pabalstīšanai sameklēs naudu; tāpēc mes
esam spiesti balsot pret šo likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šlakanam.

V. Šlakans (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Godātie deputātu kungi! Nostādīt jautā-
jumu tā, kā to šeit nostādīja dažas grupas attiecība
uz Ministru kabineta satversmes 81. panta kārtībā
izdotajiem likumiem par vienas nedēļas papildu at-
vaļinājumu valsts darbiniekiem bez algas un ģime-
nes piemaksu samazināšanu, man liekas, ir pilnīgi
nepareizi.

Mēs visi ļoti labi zinām, kādā stāvoklī patlaban
ir valsts. Mēs ļoti labi zinām, ka valsts stāvoklis
prasa no mums uzupurēšanos. (/. Muižnieks no
vietas: „Arī no lielsaimniekiem!") — Arī no liel-
saiminiekiem! — Šinī gadījumā gribu pateikt, ka
lielsaimnieku un jaunsaimnieku uzupurēšanās ir ? ārr
kārtīgi liela — daudz, daudz lielāka nekā tā,_ko
acumirklī prasa no ierēdņiem. Mēs ļoti labi zinām,
kādā stāvoklī ir lauksaimnieki jau vairāk gadu.
(/. Muižniekastarpsauciens.) — Muižnieka kungs,
vai laukstrādnieku stāvoklis nav daudzkārt grūtāks
nekā ierēdņu stāvoklis? (/. Muižniekau. c. starp-
saucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Es lūdzu
bez kollektīviem starpsaucieniem!

V. Šlakans (turpina): Tanī laikā, kad budžets
ir samazināts, kad ir izlietoti visi līdzekļi, kad viss
ir nostrīpots, kad nevar atrast posteņus, kur varētu
uzrādīt šādas vai tādas pieciešamākas summas —
reprezentācijas vai citas summas, kādas bija agrāk,
tagad nāk viens otrs runātājs un saka: jūs neesat
izmantojuši, to un to. Es gribu atbildēt, ka tie lī-
dzekļi, kas valsts budžetā paredzēti vai nu skolu ēku
būvēm, vai citiem 1nolūkiem, ir produktīvi izdevumi
un pašreizējos apstākļos taisni nepieciešami. Mēs
nevaram rīkoties tā, lai vairotos bezdarbnieki, un
viņiem izsniegtu pabalstus, bet ir nepieciešami bez-
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darbniekiem dot darbu. Tagadējais stāvoklis ir ār-
kārtīgi nepareizs. _

Es gribu teikt ierēdņiem sekojošo. Ja tagadē-
jais stāvoklis turpināsies, ja mēs nemeklēsim citus
līdzekļus, nevedīsim racionalu_ saimniecisko politi-
ku, tad jūs, kungi ierēdņi, nonāksit tāda stāvoklī, ka
labi, ja tiksit pie 60 latiem, bet, varbūt, netiksit arī
pie tiem. Tā iemesla deļ, ka pašreizējais valsts stā-
voklis ir ārkārtīgi grūts, mes prasām no valsts ie-
rēdņiem uzupurēšanos.

Šī uzupurēšanas nemaz neprasīs tik ārkārtīgi
daudz, kā šeit norādīja Breikša un Dinberga kungi
un, varbūt, viena otra ierēdņus vadoša persona. Es
esmu personīgi runājis ar dažiem ierēdņiem, kas
man ir teikuši, ka viņi esot apmierināti ar šo atvil-
kumu, jo viņi domājuši, ka tas būšot daudz lielāks.
Ierēdņi saka: mēs nemaz neesam tik nevalstiski, ka
vienā otrā vietā viena otra partija to grib nostādīt.

Es tiešām nesaprotu tos „specialos" ierēdņu
aizstāvjus, kā, piemēram, Dinberga un Breikša
kungs. Tiešām grūti izprotama viņu uzstāšanas.
Pagājušās Saeimas vēlēšanās Breikša kungs, brau-
kādams pa lauku sapulcēm, apgalvoja, ka viņš aiz-
stāvot arī lauksaimniekus. Šoreiz, varbūt, Breikša
kungs varētu upurēt ierēdņu intereses un atļaut val-
stij iziet no kļūmīgā stāvokļa? (Starpsaucieni.)
Te taču nevar būt nekāda savstarpēja apkarošanas.
Breikša un Dinberga kungi nedrīkst nodarboties ar
tādu politiku. Man vēlreiz jāuzsver, ka es ceru, ka
šīs partijas beigu beigas tomēr apdomāsies un balsos
par šo noteikumu nodošanu kommisijām.

Runājot par ģimenes piemaksām, es negribu
teikt, ka tās vispār nebūtu vajadzīgas, bet ja paska-
tāmies no pārējo iedzīvotāju viedokļa, tad jāsaka ta:
ja valsts grib veicināt ģimenes dzīvi — vaitad ti-
kai pie ierēdņiem? Vai strādniekiem nav jāsniedz
palīdzīga roka, vai tiem nav jādod ģimenes pie-
maksas? (Starpsaucieni pa kreisi.) Jus arvien
aizstāvat strādniekus, bet ģimenes piemaksas tiem
vēl neesat izdabūjuši. (Starpsaucieni pa kreisi.)
— Tik bagāti mēs vel neesam!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputātu kungi, lū-
dzu sarunas pārtraukt! Kartības rullī sarunas, nav
paredzētas, (F. Bergs no vietas: ,.Starpsaucieni
gan!")

V. Šlakans (turpina): Man jāsaka, ka ari jaun-
saimnieku un strādnieku sievām ir tiesības saņemt
piemaksas. Ir netaisni, ka ierēdņi saņem piemaksas
par sievām un bērniem, bet pareje iedzīvotāji tādas
nesaņem. Mēs zinām, ka Ir jaunsaimnieki un tāpat
arī citi, kas strādā vēl vairāk, bet vai tiem' ir cerības
sagaidīt ģimenes piemaksas?

Piegriezīsimies ari sviesta piemaksām. Loti
bieži ir aizrādīts un pārmests, ka ir atstatas, piemak-
sas sviestam. Man jāsaka, ka sviests jau no paša
valsts tapšanas laika, līdz pēdējai dienai ir mušu eks-
porta galvenais balsts, no kura valsts kase gūst gal-
venos ienākumus. Tagad arī sviesta piemaksas ir
samazinātas. Turpmāk sviesta ražotāji Ls 2.50 vie-
tā saņems, Ls 2.25. Faktiski sviesta ražotājs saņems
tikai 80 santimu, jo pārējie 45 santīmi paredzēti pa-
rādu dzēšanai, kas lauksaimniekiem sakrājušies diez-
gan prāvi.

Tālāk man jāaizrāda,_ ka ir pasliktināts arī ka-
ravīru stāvoklis algas ziņa. Saprotams, ka tas ka-
ravīriem — vismaz acumirklī _ — nav paciešams.
Viņu stāvokli nedrīkst pasliktināt, un mums ir zi-
nāms, ka valdība ir paredzējusi viņiem kompensā-
ciju citādā veidā. (Starpsaucieni.) Tas ir turpmā-
kā laika jautājums, un to, man liekas, turpmāka lai-
kā arī nolems.

Man liekas, lai mēs noturētu stabilu mušu valsti,
lai mēs nenonāktu pie daudz kļūmīgākiem apstā-

kļiem, mums šie likumi, jāpieņem, nododot tos kom-
misijām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sanderam.

V. Sanders (kristīgais darba bloks): Augstais
nams! Ja jautājam, vai valdibas_ izdotie noteikumi
par algu samazināšanu ir vajadzīgi, tad_ janak pie
slēdziena, ka tie nav vajadzīgi. Atsaucas gan uz
budžetu — ka tādā veida varot sabalansēt bu-
džetu. Savā laikā valdībaiesniedza budžetu bez ta,
ka tanī būtu ievērota ierēdņu algu samazināšana.
Budžets bija apmēram 124.500.000 latu liels; bet
tagad, kā dzirdam, to pārkārtojot, tas nav palicis
tāds pats,, bet ir pat ievērojami pieaudzis. Ta tad
— kur te ir notikusi budžeta sabalansēšana? Ja
vispār budžetu grib sabalansēt, tad tam: jāpieiet ar
pavisam citiem 1līdzekļiem un radikāli jāpārkārto
daudz un dažādi posteņi; bet par to es šeit negribu
tuvāk runāt.

Citādā ziņā valdības izdotie noteikumi par ie-
rēdņu algu samazināšanu ir netaisni, jo tie neskar
vis augstākās kategorijas — un_ ja skar, tad ļoti
niecīgā mērā —, bet gan visvairāk zemākas kate-
gorijas, un sevišķi cieš ģimenes cilvēki. Ar to, ka
piemaksa sievām atņemta, iznāk ta, ka sieva, kas
nodarbināta kādā vietā, ir nostādīta labākos apstā-
kļos nekā tāda sieva, kas nodarbojas māja — tai
maize tiek atņemta. Bez tam ģimenes piemaksu at-
vilkšana atstāj lielu iespaidu uz zemākam, kategori-
jām tādā veidā, ka nav_ ievērota vajadzīga propor-
cija. Piemēram, ja ierēdnim, kurš pelnī 100 latu
mēnesī, atvilks ģimenes piemaksu, tad viņš dabūs
vairs tikai 70 latu mēnesī; turpretim, jašos 30 la-
tu mēnesī atvilks vienam augstākas kategorijas ie-
rēdnim ar 300 vai 400 latu atalgojumu mēnesī, tad
šis ierēdnis to sajutīs daudz mazāk.

Tagadējā grūtajā laikā, kad pilsētas dzīve ne-
maz nav kļuvusi lētāka, bet taisni otrādi — daudz
produktu cenas ir gājušas pat uz augšu, samazināt
ierēdņiem algu ir ārkārtīgi nepareizi. Ja to darīs,
samazināsies pirkšanas spējas, ko, protams, sajutīs
itin visi. To sajutīs tirgotāji, kas maksa nodokļus,
to sajutīs arī zemnieki, kas pārdod savus ražojumus
pilsētu iedzīvotājiem. Viņi gan vedīs_ savus_ ražoju-
mus tirgū, bet nebūs tiem vairs pircēju. Tāpat tas
atstās iespaidu arī uz namsaimniekiem. Jau tagad
daudz ierēdņu namsaimniekiem uzteic dzīvokļus tā-
dēļ vien, ka vairs nespēj maksāt nomu par dzīvokli.

Valsts darbiniekiem algas vieta izsniegs ta sauk-
tās ceļu aizņēmuma obligacijas,_ bet nav sacīts, kur
un kādā veidā tās varēs realizēt. Likuma nav at-
zīmēts, vai tās varēs lietot naudas vieta, vai artam
varēs maksāt nodokļus. Sakait, ko darīs ierēdnis
ar šīm obligācijām, kad viņam vajadzēs maizi jpirkt!
(/. Višņa no vietas: _„Putru vārīs!") Patiešam jā-
atkārto, ka šinī likuma nav skaidrības par to, ka šis
obligācijas varēs izlietot.

Tāpat pēc manām domām ir netaisni dot ierēd-
ņiem pusmēneša atvaļinājumu bez algas. Ko_ tas
nozīmē? Tas nozīmē, ka pusmēnesi ierēdnim jādzī-
vo vienkārši bez maizes. Jau tagad iznāk ta, ka
katram priekš valsts jādzīvo vismaz vienu mēnesi.
Tie, kas maksā ienākumu nodokļu maksa vesela
mēneša algu; tagad nāksies maksāt vel pusmēnesi
klāt.

Man liekas, ka tagad nav īstais moments sa-
mazināt ierēdņiem algas, Pie mums ļeredņu algas
nemaz nav tik lielas. Ja salīdzinām, ka ierēdņus al-
go citās valstīs, tad pie mums algas nav augstas.

Ja jauvispār runā par ierēdņiem, tad būtu jāie-
vēro, vai ierēdņu skaits pie mums nav pārak liels,
vai to nevajadzētu samazināt. Par to ir diezgan
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daudz runāts, bet līdz šim ierēdņu štati pie mums
nav izstrādāti. Nevienā resora nezina, cik tad beigu
beigās ierēdņu vajadzīgs. _ Tapec no vienas puses
pārmet — un to visvairāk dara uz laukiem —
ka ierēdņu skaits mums esot tik liels, ierēdņu apa-
rāts tik plašs, ka tas apēdot visus valsts ienākumus.
Tomēr nekas netiek darīts, lai ierēdņu skaitu sama-
zinātu, bet gan runā par ierēdņu algu samazināšanu.
Tas ir nepareizi. Vajaga iesākt no otra gala; va-
jaga zināt, cik valstij ierēdņu tiešam vajadzīgs.
(F. Bergs no vietas: _ „Cik mācītāju?") Tik daudz
ierēdņiem arī vajadzētu but.

Ievērojot visu sacīto, es nevaru balsot par val-
dības izdotajiem noteikumiem un no balsošanas at-
turēšos, (/. Višņa no vietas: „Bet ka balsos jūsu
frakcija?")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātei Pīpiņai.

B. Pīpiņa (demokrātiskais centrs): Deputātu
kungi! Mums šie pārlabojumi likuma_ par ierēdņu
atalgojumu nav pieņemami, un mes, demokrātiskais
centrs, balsosim, pret tiemi, tāpēc ka tie ir pārak sma-
ga nasta — un netaisna nasta, valsts darbiniekiem.

Saka, ka budžets to prasot. Budžets, kad to
sastāda, vispirmām kartam_ s,astadas_ no saltiem
skaitļiem, un šie skaitļi viena daļa realizējas dzīve
arī saltām lietām, kuras apskatot tuvāk, jāsaka, ka,
ja tās arī atmestu, no ta sevišķi neciestu ne dzīva
miesa, ne dzīvais gars. Bet še ir ta saukta dzīva
budžeta daļa, kas skar dzīvo valsts elementu. Ie-
rēdniecība — valsts darbinieki ir valsts budžeta
dzīvā daļa. Bet kas nu tos žēlos!

Politikā vispār nemēdz runāt par žēlastību, bet
gan te varētu runāt par valstiskumu. Valstiski te
nav domāts. Pagājušajā gada runāja par valstisku-
mu un apellēja pie valsts darbinieku sirdsapziņas.
Valstij esot pārāk grūti laiki — lai ierēdniecība
nākot palīgā. Prasīja no viņas 9—13 miljonu latu.
Šo prasību tad nu diezgan maskēta veida saka ie-
kasēt. Tādā maskētā veida_ no 13.000.000 ienāca
arī veseli 23.000.000 latu. Ierēdņiem nacas ciest, sa-
balansējot katram savu ģimenes kasi. Sevišķi nā-
cās ciest ģimenei.

Tagad, nemaz neļaujot šai valsts iedzīvotajušķi-
rai iedzīvoties jaunajos apstākļos, pārorientēties
saimnieciskā dzīvē, atkal apelle pie viņas, atkal ru-
nā par grūtiem laikiem. Vai tad ierēdņiem, ir zelta
laiki? Kā varēja šai šķirai pusotra gada laika at-
ņemt 23.000.000 latu, nemaz neļaujot atvilkt elpu, ne-
ļaujot pārorienties sava saimnieciska dzīve, iedzī-
voties jaunos apstākļos!

Mums taču jāzina, ka valsts ierēdņi ir valsts ie-
dzīvotāju kulturālā daļa. Mes nedrīkstam viņus no-
virzīt tikai līdz māgas prasībām. Viņiem jānopērk
arī kāds laikraksts, kāda grāmata, jaunatne jasuta
skolā. (Starpsaucieni.) Prasīt tagad ierēdņiem sa-
šaurināties līdz pēdējām, minimālam prasībām —
tas nav valstiski domāts,

Paskatīsimies, kādas aprindas skar šie Jaunie
atvilkumi. Mēs redzam,_ ka galvenam, kārtam ģi-
meni. Tam mēs nekāda ziņa _ nevaram pie-
krist. Ņemsim, piemēram, XV kategorijas darbinie-
ku, kam ir 5 ģimenes locekļi. Ta būtu caurmēra ģi-
mene: 2 bērni, 2 vecāki un kāds vectēvs vai vec-
māte. Cik šādai ģimenei ir atvilkts? — 1932. ga-
dā šādai ģimenei atvilka pāri par 12% ; šogad no
viņas prasa 18,5%, kopā — pāri par 30,5%. Tur-
pretim bezbērnu ģimenes XV kategorijas darbinie-
kam atvelk kopsummā ap 19,5%. Mēs neskumstam
par to, ka darbiniekiem, kam nav ģimenes, atvelk
maz. Viņiem nevarēja vairāk atvilkt unarī tagad
nedrīkst atvilkt; bet mēs nesaprotam, kāpēc taisni

ģimenei vajadzēja tik bargi uzbrukt._ Kapec taisni
ģimeni jūs izvēlējaties par to, kam jauzbruk? Tad
jau sakait taisni — nost: ar ģimeni, ta nav vajadzī-
ga. Tas skan kā izsmiekls, it ka teiktu, ierēdņiem:
kāpēc jums tā ģimene vajadzīga, kam jums tāda He-
ka nasta kā bērni un ģimene? Vai tad nevar tādu
nastu no sevis un valsts novelt, lai tas turpmāk ne-
būtu? Cita izskaidrojuma šim rīkojumam, nav.

Daži saka: tās ir tikai tadaspiedevas sievām
luksa priekšmetu iegādāšanai. Kapec nebija vien-
prātības, kad mēs prasījām atņemt ģimenes piemak-
sas sievām līdz VII kategorijai? —_ Ludzu! Rau-
goties no principiālā viedokļa, nebūtu taisnīgi_ arī
šos ierēdņus aplikt, bet mes tomēr sakām: lūdzu
— ķerieties pie tāmi sievām, ja nauda nepiecieša-
ma. (Sauciens no vietas: „Nav balsotāju!") Ja
ar balsīm vien grib attaisnoties
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valsts iedzīvotāju interesēm, tad ta nav nekāda at-
taisnošanās. Mazajām aprindām, kas saņem sīkus
grašus, šie graši nav luksa nauda, bet vajadzīga
ģimenes eksistencei. Šī nauda nenonāk atsevišķa
ģimenes locekļa kabatā, bet visas ģimenes kase, lai
šī ģimene varētu dzīvot un sabalansēt savu budžetu.

Mums ir savādi redzēt, ka no šīs katedras dažs
labs no runātājiem, par citiem priekšlikumiem un
likumiem runājot, ir aizstāvējis ģimeni,_ir skaisti ru-
nājis, skumdams par_ nedzimušiem bērniem, teik-
dams, ka vajaga vairāk bērnu, lai tauta dzīvotu un
būtu mūžīga. Kur nu ir palikuši šie runātāji, kad
tagad jāaizstāv dzīvie bērni? Ta ir divkosīga va-
loda. Ja ir runa par ģimenes aizsardzību, tad runa
tā, bet kad ir runa par ģimenesbudžetu, tad runa ci-
tādi — tad vairs nerunā par ģimenes aizsardzību.
Lasot kādu šīs dienas laikrakstu, kur pārmet pilso-
nībai, kas tikko nosvinējusi matesdienu — skai-
stu un brīnišķīgu mātes dienu, tiešam bija jāteic, ka
šodien māti vairs neaizstāv. Tieš[ galva jānoliec un
jāskumst par mūsu pilsonību. Pecšīs dienas mā-
tēm tā nevarēja pieiet un nedrīkstēja, uzsvērt, ka
mātēm jāatņem piemaksas. Pagājušajā gada jau at-
ņēma piemaksas bezbērnu sievām. Šogad grib at-
ņemt piemaksas sievām-mātēm. Šāda rīcība pec
pagājušās svētdienas pilsonībai_ godu nedara. (J.
Višna no vietas: „Tā tad pagājuša svētdiena bija
liekulība!")

Varbūt budžeta ģimene ir aizstāvēta cita virzie-
nā. Varbūt atņemtās piemaksas citur kur atkal ir
pieliktas. Ja paskatāmies Tautas labklājības mini-
strijas budžetā, tad redzam, ka tas tomēr nav palie-
lināts, un tas taisni ir tas budžets, no kura daļa nak
par labu mātēm un bērniem. Ta_ tad ģimenei visa
frontē ir atņemts, ģimenei paredzētas summas visur
samazinātas.

Vai vasarā ierēdņi varētu pieciest bezalgas at-
vaļinājumu? Varbūt sēņu laikā ierēdņi varētu pa-
lasīt sēnes, uzcept un paēst, bet ko viņi darīs tagad,
jo bezalgas atvaļinājumi sāksies visa drīzumā! Tie-
šām jābrīnās par šādiem uzskatiem. Kādi krājumi
var būt ierēdņiem, lai tie spētu paciest algas atvil-
kumu? Bez tam vēl jāaizrāda, ka samazinātais bu-
džets nepieļaus ņemt arī vietniekus. Ta tad ierēd-
ņiem bieži vien būs jāstrādā par diviem. Tā tas bus
pirms iešanas atvaļinājumā un arī pēc pārnākšanas
no atvaļinājuma, jo, kā jau teicu, vietnieku nebūs.
Deputātu kungi, kur te ir cilvēcība? Kapec jus tik
smagi gribat nospiest vienu šķiru?

Par otru motīvu min to, ka šo soli sperot visas
pārējās tautas labā un galvenā kārtā — visas zemnie-
cības labā. Tas jādarot tautas psīches nomierināšanai.
Jā, kas tad to tautas prātu ir padarījis_ nemierīgu?
Es arī pazīstu šo lauku tautu. Svētdienās es izbrau-
cu uz laukiem un esmu zemniecības, tautas vidū, tā-
pēc arī to labi pazīstu, Vai to nav nemierīgu pada-
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rijušas tās aprindas, kas te šodien nāks un gribēs ap-
spiest ierēdniecību, tie, kas savos politiskos mītiņos
musina zemniecību: nīstiet ierēdņus — tie ir liek-
ēži, tie daudz pelnī!? — Tā ir uz laukiem! Tā tur
runā! Man tādus jautājumus ir uzstādījuši. (Sau-
cieni no vietām.) — Kas to nav teicis, tam nav, ko
uztraukties: es runāju tikai par tiem, kas tā ir sacī-
juši.— Bieži esmu teikusi tiem pašiem zemniekiem:
Nenīstiet ierēdniecību! Viņa ir kauls no jūsu kaula
un miesa no jūsu miesas: jūs paši viņu sūtījāt uz
pilsētu, jūs paši mums dodat šo ierēdniecību, tādēļ
jums pašiem tā arī jāaizstāv, un jums to nebūs nīst!
Ja tautai paskaidro, kāds ir valsts ierēdņu stāvoklis,
tad viņa to arī saprot. To, ko šodien nevar saprast
daži politiķi, to saprot tauta. Tauta saprot to, ka
ierēdniecība ir mūsu valsts drošības šķira un sastā-
dās no šādiem elementiem: no policijas, no valsts
sargiem — armijas un no valsts iekšējā darba sar-
giem — ierēdniecības. Vai šinīslaikos, šinīs nemie-
ra laikos, visas pasaules nemiera laikos, šīšķira nav
pirmā šķira mūsu valstī? Vai tā nav vistuvākā valsts
interesēm: viena sarga mūsu robežas uz ārieni, otra
sarga mūsu ielas, mūsu dzīvokļus un savā reizē ari
mūsu dzīvības, bet trešā, ierēdniecība — tā ir mūsu
valsts dzīves iekšienē, sargs pie iekšējām durvīm.
Ja mēs šo šķiru nevedīsim līdz sarūgtinājumam, ja
mēs to novedīsim tik tālu, ka pārvērtīsim par vienu
dezorganizētu šķiru, par vienu vienaldzīgu šķiru, kas
saka tā: mums vienalga, kas nāk, kas mums ko pa-
vēl, ja tik mums dod cilvēcīgu dzīvi, jo mūsu demo-
krātiskā valsts vairs negrib savus sargus saprast!
— tas būs visnevalstiskākais brīdis mūsu dzīve, ja
mēs šīs 3 šķiras, mūsu valsts un tautas interešu aiz-
stāvjus, novedīsim līdz šādai vienaldzībai, līdz šā-
dam sarūgtinājumam). Tas nedrīkst notikt,_ un tam ta
nebūs but! Tas, lūk, jāsaprot mūsu politiķu kun-
giem, un šī šķira jāvērtē un jātur dārga.

Pieejot iepriekšējiem runātājiem, man vispirms
jāapstājas pie deputāta Bērziņa kunga runas. Viņa
acīs žēlastību atrada vienīgi karavīru aprindas —
mūsu armija. Bērziņa kungs to nožēloja un aizstā-
vēja, bet beigu beigās tomēr pateica, ka likums jā-
nodod kommisijai, t. i. viņš balsos par šī likuma spē-
kā stāšanos. Sakait, kam tāda divkosība!

Kaļļistratova kungs nožēloja mazos pelnītājus.
Viņš par tiem runāja ļoti skaisti. Mēs ar_ sajūsmu
klausījāmies un domājām: lūk, viens aizstāvis vai-
rāk! Bet savas runas beigu slēdzienā viņš tomēr
pateica, ka balsos par likuma nodošanu kommisijai,
t. i., lai šis likums stātos spēkā. Kami tad bija vaja-
dzīga visa tā runāšana, kam bija vajadzīga tāda div-
kosība? Tā ir gluži nevietā un lieka.

Šlakana kungs runāja par uzupurēšanos. Vai
Šlakana kungs to neskaita par uzupurēšanos, ka ie-
rēdniecībai pagājušajā gadā ir atņemti 23 miljoni la-
tu? Tā bija liela uzupurēšanās!

Mēs varam vilkt parallēli šai ziņā arī starp Šla-
kana kunga aizstāvamo šķiru un valsts darbiniekiem.
Paskatīsimies, vai Salkana kunga aizstāvamie ir ne-
suši vairāk upuru kā ierēdniecība.

Maizes cenas nav samazinātas — tā tad labības
cenu ziņā nekādi upuri viņiem nav bijuši jānes. Li-
nu cenas ir pat paaugstinātas par 40% — ta tad arī
šai ziņā nekāda uzupurēšanās nav saskatāma. Ar
jaunas cukura fabrikas celšanu ir paplašināta cukur-
biešu sējumu platība u. t. t. Tā tad nevar teikt, ka
zemniekiem nekas nebūtu dots. Viņiem tiek dots.
Arī mēs nebūt neesam pret laukiem — arī mes aiz-
stāvam šo šķiru. Uzupurēšanās ir nākusi no visam
pusēm.

Jo sevišķi Šlakana kungs šeit uzsvēra, kapec
gribot palīdzēt valsts darbinieku sievām. Ja, Šla-

kana kungs, ko tad Jus esat darījuši lauku sievietes
labā? Kur ir Jūsu priekšlikumi? Vai Jus gribat
gaidīt, lai pilsētnieki Jums tos izstrādātu? Man uz
laukiem bieži prasa: pilsētas sievietes ir apgādātas
ar slimo kasēm — vai nevar apgādāt arī lauku sie-
vietes, vismaz grūtajās mātes dienas. Vai Jus, Šla-
kana kungs, esat iesnieguši kādu priekšlikumu, ka
vajadzētu palīdzēt arī lauku sievietei šādos gadīju-
mos? Braucot uz laukiem aģitēt, vai Jus nevarētu
pateikt lauku vīriešiem, lai tie ņem smagos nēšus
un panes tad, kad sievietei iet grūti?

Demokrātiskā centra vārdā es paziņoju, ka mes
balsosim pret šo likumu, un iesniedzu šeit attiecīgu
rezolūciju.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Rimbeniekam.

E. Rimbenieks (kristīgais darba bloks): Cienī-
jamie deputātu kungi! Katru jautājumu var apska-
tīt no dažādiem,viedokļiem, un jo sevišķi algas pama-
zināšanu. Te var daudz ko teikt un kritizēt un tas
ir jo sevišķi saprotams, ja tas ir iespējams tāda
auditorijā kā šodien šeit. Ir jau ļoti pateicīgs te-
mats nodot kritiku par visu šo lietu.

Bet, deputātu kungi, mēs paši ari zinām, kāds
pašlaik ir faktiskais stāvoklis. Jūs zināt, ka ne ti-
kai ierēdņu, bet vispārīgi valsts un autonomo uzņē-
mumu darbinieku algas prasa no mūsu budžeta pāri
par 80 miljoniem latu. (Sauciens pa kreisi: „58 mil-
joni latu!") — Jā, bet tas ir bez autonomiem uzņē-
mumiem! — Ja tas ir tā, tad saprotams, ka, valsts
budžetam, samazinoties uz pusi, no 180 vai 220 mil-
joniem latu, kāds tas kādreiz ir bijis, algu postenim
vajadzēja būt gājušam tam līdzi. Taču tas ta nav
bijis. Tas ir palicis tāds pats, kāds ir bijis, varbūt
tik nedaudz ir samazinājies ar krizes atvilkumiem,
bet visā visumā nav gājis līdz faktiskam ieņēmumu
stāvoklim valstī. Sakait, kādā veidā ir iespējams rīko-
ties šinīs grūtajos apstākļos mūsu valdibai,_kurai mes,
koalicijas deputāti, taču ticam, jo_ esam sūtījuši turp
savus pārstāvjus strādāt pēc labākās pārliecības un
apziņas,, lai viņa mums dotu reālu budžetu, lai darī-
tu visu, kas iespējams. Šodien nu nākvairak runā-
tāju un pat koalicijas grupas pilnā sastāva un saka:
mēs to neatbalstīsim. (Starpsauciens: „Kas tie ir?")
Te nāca demokrātiskā centra pārstāvis Breikša
kungs pats pirmais un sacīja, ka koalicijas noruna
nav turēta, viss ir sagruvis u. t. t.; bet es vēl šo-
dien redzu, ka visu koalicijas grupu ministri jebpār-
stāvji ir valdībā. Tāpēc es nekādi nevaru saprast,
kā no vienas puses var nākt un uzstāties, ka, ir no-
darīta tik liela netaisnība, pilnīga nenormālība, pret-
valstiskumu un visādas citādas lietas, bet no otras
puses — mēs esam valdībā un būsim. (Starpsauciens
pa kreisi: „Aizklātā balsošanā jau nobalsos ci-
tādi!")

Ša vai ta, bet ja likumus nodos kommisijai, un
tie tur būs, tad, es domāju, viss paliks pa vecam.
(Starpsauciens: „Kā tad ir jūsu bloka?!") — Mūsu
blokā ir tā: man ir zināms, kapar vienu mušu blo-
ka locekli — Dinbergu esot tāds lēmums dzelzceļ-
nieku savienībā, ka tad, ja šie likumi tiktu pieņemti
nodot kommisijai, tad viņarn jāaiziet no koalicijas.
Es esmu dzirdējis, ka tāds lēmums esot. Vispārīgi
jāsaka, ka kristīgais darba bloks kā tāds nestāv tāda
pozīcijā, ka šie likumi ir tādi, par kuriem nevarētu
runāt, ka tie metami papīru kurvī un noraidāmi,

Bez šaubām, tanīs ir daudz tādu apstākļu, kas
dod iespēju šos likumus kritizēt. Vispirms tas jā-
saka par tiem punktiem, kas skar ģimeni. Tas, bez
šaubām, skar Vidējos valsts darbiniekus, varbūt arī
mazākos diezgan lielā mērā, un te, bez šaubām, ir
kas labojams.
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Es šeit runāju galvenā kārtā tāpēc, lai iesniegtu
priekšlikumu. Es esmu pārliecināts, ka koalicija šo
likumu nodos kommisijām. Es šeit_ uzstājos, lai pa-
teiktu, ka mēs gribam, lai sociālas likumdošanas
kommisijā 1 nedēļas laikā izskatītu abus likumus —
pārgrozījumus noteikumos par krizes laika atvilku-
miem no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma
un no valsts izmaksājamām: pensijām un noteikumus
par vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez algas
un ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšanu valsts al-
gotiem darbiniekiem._ Šos likumus vajadzētu iz-
skatīt 1 nedēļas laikā. (Sauciens no vietas^ „Tas
nav iespējams!") — Tas ir iespējams! Nedēļas lai-
kā kommisijā var tos izskatīt. (Starpsaucieni.) Tas
ir iespējams, ja veltīgi gari neruna un vispār nesāk
debatēt par lieliem plašiem principiem. Nedēļas
laikā šos likumus var izskatīt un arī pārlabot, kur
tas vajadzīgs. To visu var izdarīt līdz likuma speķa
nākšanai, līdz 1. jūnijam. (Starpsaucieni) — Par du-
bultiem amatiem arī mēs gribam runāt! Arī par
tiem parunāsim! (Sauciens no vietas: „Tikai pa-
runāsim!") — Šos likumus mēs varam izstrādāt tā-
dus, lai upuri, ko tagad valsts, darbiniekiem prasa,
vismaz būtu taisnīgi. Ja kommisijai dosim 2 nedē-
ļas laika, tad līdz 1. jūnijam Saeima šos likumus ne-
varēs pieņemt. Katrā ziņa tas ir iespējams 1 nedē-
ļas laikā. Sociālās likumdošanas kommisijā var pa-
strādāt arī drusku intensīvāk, lai šo lietu nokārtotu.

Man vēl jāaizrāda uz dubultiem amatiem un ci-
tiem pārlabojumiem. Es domāju, ka sociālas likum-
došanas kommisijā šo likumu izskatīs un nodos ple-
nārsēdei tādu, kādu sociālās likumdošanas kommi-
sijā to pieņems 2. lasījumā. Man jāizsaka nožēlo-
šana, ka valdība šo likumu nav izdevusi satversmes,
81. panta kārtībā, jo tas vismaz būtu devis iespēju
samazināt algas par 1%. Ja pieņemtu 3. pantu so-
ciālās likumdošanas kommisijās pieņemtajā 2. lasī-
juma redakcijā, tad tas dotu apmēram 800.000 latu
ietaupījuma valsts kasē. Taisni par 1% valsts dar-
binieku algas tad varētu samazināt. Laikam valdī-
ba kaut kādu apstākļu dēļ nav atzinusi par iespēja-
mu šo likumu izdot. Es domāju, kasocialas likum-
došanas kommisijā to arī 3. lasījuma pieņems tāda
veidā. Arī tas dos iespēju nastu, kas tagad varbūt,
netaisni uzkrauta visiem valsts darbiniekiem, izlī-
dzināt taisnīgāk un, varbūt, arī_ samazināt. Tas
būtu iespējams šādā veidā. Apmēram 1200 ģimeņu,
kurām' ir divi pelnītāji, ir izcilākā, labākā stāvoklī.
Viņu stāvoklis, arī turpmāk paliktu samēra labāks
nekā tām 25.000 vai 26.000 ģimenēm,kurustavoklis
lielā mērā pasliktināts ar šo likumu, ia to tādā veida
pieņemtu.

Lai novērstu netaisnības un nepilnības, kas ir
abos likumos, jāpieņemmans priekšlikums.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Tēriņam:.

J. Tēriņš (kristīgais darba bloks):_ Augsti go-
dātie deputātu kungi! Ja zemē ir grūti laiki, tad,
protams, var prasīt upurus no visiem pavalstniekiem,
bet šie upuri jāsadala vienmērīgi, tie nedrīkst būt
dažiem par smagiem.

Kristīgais darba bloks uzskata, ka upuru nasta
pārāk smagi gulstas uz ģimenes cilvēkiem, sevišķi
vidējo un zemāko kategoriju ierēdņiem:. Šo krizes
nodokli varbūt varētu panest cilvēks, kas ir bez ģi-
menes, bet ja viņam ir sieva un vairāk bērnu, tad
šādai ģimenei jānes daudz lielāki upuri. Valdības
portfelī ir ierosinājums par sievāmun vīriem — ņemt
vienam, no viņiem, iespēju strādāt, ja viņi abi no-
darbināti, Ja nu sievai grib atņemt piemaksu un no
otras puses arī iespēju strādāt, tad tā ir divkārša ne-
taisnība, Tagad valdība grib sabalansēt budžetu ar

ģimenes piemaksām, ko izsniedz zīdaiņiem. Zīdai-
ņiem jāsabalansē valsts budžets. Arī_ skolas bēr-
niem, kam atrauj ģimenes piemaksu, jāpalīdz saba-
lansēt valsts budžetu, Katrs valstiski domājošs pil-
sonis taču grib dot savam bērnam, izglītību — to
prasa viņa sirdsapziņa, tapec šī nasta ģimenei,ir par
smagu.

Sī nasta ir par smagu arī armijai, jo armiju grib
pielīdzināt citiem ierēdņiem. Ir liela atbildība ie-
rēdņiem, bet vēl lielāka atbildība un pienākumi ir ar-
mijai. Tur neprasa darbu no pīkst. 9 līdz 3, tur ir
daudz ilgāks darba laiks — tur bieži vien prasa strā-
dāt gan dienu, gan nakti, gan sala, gan tveice. Tiem,
kas jau tā daudz ziedojuši uz mušu tēvu zemes altā-
ra, nedrīkst padarīt viņu upurus daudz_ smagākus,
nekā viņi jau jau ir nesuši. Armijai ka tādai ir savs
dzīves stils. No karavīriem prasa, lai viņi ietu, ap-
ģērbušies, kā pienākas, lai viņi vestu tādu dzīves
veidu, kā sabiedrībā tas pieņemts, ka sabiedrība to

-prasa. Lai karavīri varētu to izpildīt, valstij janak
viņiem pretī, tāpēc mēs nedrīkstam samazināt kara-
vīru algas. Karavīri no armijas _aiziet daudz atrak,
viņi nevar kā ierēdņi nokalpot līdz_ 65 gadu vecu-
mam. Sakait, deputātu kungi, kur tāds pilsonis.kas
ir bijis virsnieks vai instruktors, kas savus labākos
spēkus ir ziedojis tautai, valstij, lai atrod darbu!
Visu to ievērojot, pareizi būtu armiju no_ šī likuma iz-
dalīt un nepadarīt karavīru upurus vēl smagākus.
Man šķiet, ka satversmes 81. panta kartība izdotie
likumi nav labi pārdomāti, tāpēc es balsošu pret
tiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Budžem.

A. Budže (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija):
Runājot par ierēdņu algām, nevaru paiet garam tiem
priekšlikumiem un likumprojektiem, kas te jau agrāk
pārrunāti.

Bijā jau iesniegts likumprojekts par dubultiem
amatiem. Šāda likuma pieņemšana ir vairāk kā ne-
pieciešama. Tauta prasa likvidēt dubultos amatus,
bet, diemžēl, aizklātā balsošanā šis likumprojekts
aizvien tiek noraidīts,

Tāpat savā laikā tika noraidīts priekšlikums, ka
tad, ja vīrs pelnī mēnesī vismaz 300_latu, sieva, ja
viņa strādā, atlaižama no vietas, lai tādā kārta dotu
iespēju atrast darbu un maizi tiem daudzajiem intel-
liģentiem darba meklētājiem, kas līdz šim to ir velti
meklējuši. Diemžēl, tie paši deputātu kungi, kas šo-
dien te uzstājas pret satversmes 81. panta kārtībā
izdotiem likumiem, toreiz šos likumprojektus norai-
dīja, tāpēc tagad valdībai neatliek nekas cits kā ķer-
ties pie radikālākiem līdzekļiem,. Ja valdība nebūtu
skārusi ierēdņu algas, laikam citādi nebūtu iespē-
jams sabalansēt budžetu. Bez šaubām, noteikti jā-
pasaka, ka nav skarami mazie ierēdnīši ar maziem
atalgojumiem, jo šo ierēdņu stāvoklis tiešām ir ļoti
grūts.

Runājot par likumiem,kurus pašlaik apspriežam,
sevišķi jāatzīmē karavīru un skolotāju stāvoklis. Kā
karavīru, tā skolotāju stāvoklis ir smagāks, to darbs
ir daudz grūtāks nekā kancelejas ierēdņu darbs. Ir
gan te mazs izņēmums karavīriem, bet skolotājus
nav paredzēts pielīdzināt karavīriem. Kad kommi-
sijā spriedīs par šiem. likumiem, mēs iesniegsim at-
tiecīgus pārlabojumus.

Runājot par ierēdņu algām, te viens otrs runā-
tājs stipri uzsvēra, ka ierēdniecībai uzbrūkot, it kā
tikai uz ierēdņu algu rēķina gribot sabalansēt budže-
tu, ka krizes laikā tikai ierēdņi nesot upurus, bet ci-
tas iedzīvotāju šķiras tos nenesot. Man gribētos šeit
runāt par vienu lielu daļu mūsu iedzīvotāju — sīk- !
zemniekiem un jaunsaimniekiem, kuri gan dzīvo
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daudz grūtākos materiālos apstākļos neka mušu ie-
rēdņu armija. Nevienam nebūs nezināms, ka tie-
šām mazie zemnieki — apbūvieši un sīkzemnieki
pašlaik, grūtajā krizes laikā pārdzīvo_ vissmagākās
dienas, visgrūtākos saimnieciskos apstākļus. Ierēd-
ņiem uzbrūk, bet es gribētu jautāt, vai mazajiem lau-
ku iedzīvotājiem neuzbrūk. Mums ir izdots, piemē-
ram, viens ļoti skaists likums par ugunsdrošo būv-
niecību, bet šis likums ir palicis uz papīra, jo nav pa-
redzēti līdzekļi nedz jaunajā budžeta, nedz arī tādi
bija iepriekšējā gada budžeta. Lai gan jaunsaim-
nieki nav apbūvējušies, _lai gan nav apbuvejušies arī
sādženeki, kas tagad pāriet viensētas, vajadzīgie lī-
dzekļi netiek doti.

Diemžēl, uz viņu rēķina, uz šo sīko lauku iedzī-
votāju rēķina lielas summas tiek izdotas sociālam
vajadzībām, algām un citiem pabalstiem. Mes zi-
nām, ka 1928. gadā izdeva likumu, par lauku iedzī-
votāju ārstēšanu. Nepagāja 3—4 gadi, kadšo liku-
mu atkal radikāli grozīja, pie tam, tāda veida, ka lie-
lai daļai lauku iedzīvotāju laupīja nepieciešamo me-
dicīnisko palīdzību.

Ņemsim arī vēl citus likumus, kas arī attiecas
uz zemniekiem, piemērāmi — meliorācijas likumu.
3 gadi atpakaļ valsts budžeta meliorācijas vajadzī-
bām bija paredzēti 3miljoni latu. Tagadšai postenī
nav gandrīz nekā, ir tikai daži desmiti tūkstoši latu,
un, bez šaubām, ar tādu nelielu summu nav iespē-
jams veikt plašākus meliorācijas darbus. Šinī gadī-
jumā es gribētu teikt, ka ir sevišķinepieciešami va-
jadzīgi līdzekli Latgalei, kur melioracijasdarbi ir no-
kavējušies. Meliorācija ir izdarīta vairāk citos ap-
vidos, bet Latgalē valdībapie meliorācijas darba ir
ķērusies ar zināmu nokavējumu. Kaut arī ir_ krize,
līdzekļi tiek paredzēti tādām vajadzībām ka teātriem,
bet meliorācijai, diemžēl, līdzekļu nav.

Pāriesim pie skolu jautājuma. Vēl šodien sim-
tiem pirmās pakāpes skolu mitinas_ mazas zemnieku
mājiņās. Nelielā istabiņā skolotajam jāstrādā ar
70—80 bērniem. Bez šaubām, tie ir nenormāli ap-
stākļi, bet šai vajadzībai — skolu eku celšanai, diem-
žēl, līdzekļu nav.

Sīkzemnieku, darba ļaužu ienākumi ir samazi^
nājušies par 50%—6056i. Nevar teikt, ka uzbruktu
tikai ierēdniecībai. Ierēdniecība visu laiku ir baudī-
jusi visus sociālos labumus — gan ārstēšanas ziņa,
gan arī pensiju ziņā, dažādu pabalstu un atbalstu zi-
ņā. Tagad, kad nu šinī smagaja_ krizes laika ir pie-
nācis reiz brīdis, kad valdībai jāprasa zināmi upuri
arī no ierēdņiem, saceļas vesela vētra, un nak vesela
rinda runātāju, kuri saka, ka tikai ierēdņi esot tie
cietēji.

Cienījamie kungi, ierēdņi nav nekādi cietēji!
Daudz lielākus upurus ir nesušisīkzemnieki, jaun-
saimnieki, trūcīgie lauku iedzīvotāji. Tie tagad pra-
sa, lai krizes laikā samazinātu algas un upurus sada-
lītu ne tik vien uz trūcīgiem iedzīvotajiem, bet attie-
cinātu arī uz ierēdņiem, kas, bez šaubām, atrodas
vislabākā stāvoklī. Mums ir veselas ģimenes, no
kurām 3 vai 4 ģimenes locekļi atrodas valsts die-
nestā. Tās ēd ar 3 un 4 mutēm un saņem pieklājī-
gas algas. Tanī pašā laika lauku jaunatne, kura
beidz skolas, nevar tikt pie tiem pašiem 50—60 la-
tiem mēnesī. Tas ir tapec, ka jau no paša sakuma
mums ieviesusies zināma nenormalība, kas ir ļāvusi
vienas ģimenes cilvēkiem: sastāvēt valsts dienesta
un saņemt pieklājīgu algu, kamēr lauku jaunatne vel
šodien netiek pat pie vienkārša sarga vietas. Bez
šaubām, valstij vēl daudz kas jāpadomā šinī jautā-
jumā. _ , .

Izejot no tā, ka, jau sakot ar pirmajam krīzes
dienām, viena liela mušu valsts iedzīvotāju daļa nes

lielus upurus, mēs balsosim par šiem, likumiem, lai
arī labāk nodrošinātā iedzīvotāju daļa, samēra ne-
liela daļa — ierēdniecība nestu zināmus upurus.

Bez šaubām, lauku sīkiem iedzīvotājiem arī turp-
māk būs tāda pati sūra, gruta_ dzīve. Drīz apsprie-
dīsim jauno valsts budžetu. Ka tas sastādās? Valsts
budžets sastādās no ierēdņu algām, pensijām, pie-
maksām, pabalstiem — no vienas puses, bet no
otras puses — no piemaksām sviestam, labībai u. 1.1.
Arī tās lielās summas, kaš domātas ka piemaksas
sviestam un labībai, tāpat paies garam trūcīgiem un
sīkiem lauku iedzīvotājiem.

Izejot no visa sacītā, mēs balsosim par likumu
nodošanu kommisijām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
O. Gulbim.

O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija): Ir
izgudrots viens labs jauns paņēmiens, ka samazmat
ierēdņiem algas, t. i. — parakstīšanas jeb obligato-
risks aizņēmums, obligāciju pirkšana un atvilkumi
no konjunktūras, piemaksas, krizes atvilkumi un ģi-
menes piemaksu strīpošana. Ir arī vel otra lieta,_ko
ar šo šāvienu valdība grib nošaut, t. i., ja Latvija ir
daudz bezdarbnieku, un Jo bezdarbnieku rodas ar-
vienu vairāk, jo kā nekā ar pastāvīgo algas sama-
zināšanu kā valsts ierēdņiem,_ tā strādniekiem sama-
zinās arī viņu pirkšanas spējas, un tas, luk, rada
vispārējā posta paplašināšanos un bezdarbnieku
vairošanos. Ja šinīs noteikumos paredz padzīt
valsts darbiniekus pat uz 3_ mēnešiem bezalgas atva-
ļinājumā — vai tie drīkstēs ierakstīties bezdarbnie-
kos? Tas valdībai jau ir viens liels labums bezdar-
ba apkarošanā, lai to varētu izdarīt, luk, uz pašu
valsts ierēdņu rēķina. Aizdzenotjeredņus uz 3 mē-
nešiem bezalgas atvaļinājuma,_ bus panākts tas, ka
janvāra, februāra, marta mēnešos bezdarbnieku
skaitu ..oficiāli samazinās". Oficiālos datos tas ne-
pavairosies, kā tas parasti vienmēr ir bijis, kaut gan
šajos mēnešos lauksaimnieki nevienu strādnieku vai-
rāk nealgo, visus palaiž ganos,_ kad bezdarbnieku
skaits divkāršojas un pat trīskāršojas — ka tas ir
bijis visus gadus. Tagad, laižot valsts darbiniekus
atvaļinājumā un to vieta ņemot bezdarbniekus par
smiekla atalgojumu, zvejojot intelligentos bezdarb-
niekos par smiekla naudu, ieliekot tos no valsts die-
nesta bezalgas atvaļināto vietas, bezdarbnieku skai-
tu fiktīvi varēs samazināt.

Šeit Sanders runāja par to, kāpēc nesamazinot
ierēdņu skaitu. Te, lūk, ir valdības, politika — ie-
rēdņus atlaist 3 mēnešus bezmaksas atvaļinājuma,
un viņu vietā pieņemt jaunus, nevis štatos ievedot
darbiniekus ar kaut cik nodrošinātu algu, bet bez-
darbniekus — lai tie strada! Kur te var saskatit
vispār kādu valsts stāvokļa uzlabošanu? — Visur
redzams, ka summas, ko atvilks ar krizes atvilku-
miem kādām tur konjunktūras piemaksām, konjunk-
tūras procentiem un bezmaksas atvaļinājumiem, ir
vajadzīgas, lai aizpludinatu lauku lielsaimniekiem,
lauku kapitālistiem.

Ja te uzstājas, es gribētu teikt, valdības vārdā
Šlakans, tad jāsaka, ka ari viņš savu krogu Kokne-
ses apkārtnē grib izveidot par kādu lielu lauksaim-
niecību, lai tad dabūtu valsts piemaksas, pabalstus
arī krodzniecībai uz laukiem.

Šai politikai piekrīt arī Latgales vīri, Kaļļistra-
tovs, Budže un citi. Viņiem neinterese nekas vai-
rāk kā tikai tagad izsist lielāku trumpi uz valsts ie-
rēdņu algu pazemināšanas rēķina. Pie zemniekiem
to var izdarīt ļoti viegli, jo zemniekus cenšas turēt
apolitiskus, tiem vienmēr saka, ka, luk, tie 100 de-
putāti un ierēdņi esot vainīgi zemnieku posta. Tanī
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pašā laikā zemnieki nemaz nedabū redzēt, kādas ir
Kaļļistratova, Budžes, zemnieku savienības, jaun-
saimnieku un arī citu partiju zemnieku stāvokļa uz-
labošanas programmas, un vai ar tām var uzlabot
zemnieku stāvokli.

Šlakans runāja par to, ka arī zemniekiem vaja-
dzīgas ģimenes piemaksas. Vai ne tā? (Starpsau-
cieni.) Ja zemnieki, atrisinot šo lozungu, nonāk pie
atziņas, ka tagadējā valsts iekārta nekur neder, ka
tā ir korruptantu banda un vairāk nekas, ka mūsu
jaunsaimnieki un zemnieku savienība tikai runā un
sola piemaksas, bet mēs ne velna neredzam no tām,
jo visas šīs piemaksas zemnieku stāvokļa uzlaboša-
nā ir tīrā spička, tas zemnieku stāvoklii neuzlabo, un
joprojām priekšā ir neizbrienams purvs. Iztirzājot
šos jautājumus, zemnieki atzīst, ka uzlabojams ne
tikai ierēdņu stāvoklis, bet arī zemniekiem vajadzī-
gas ģimenes piemaksas, arī viņu stāvoklis uzlabo-
jams, arī zemniekiem vajadzīgs 8 stundu darba laiks;
zemnieki paši neapzinoties nonāk pie boļševisma,
pie kollektīvisma, kas ir Krievijā, un ko Šlakans,
.Birznieks, zemnieku savienība, Kaļļistratovs un citi
lād zemes dibenā. Paši zemnieki, lūk, pie tā nonāk,
runājot par 8 stundām un tādām kā ierēdņu piemak-
sām. Zemnieki paši nonāk pie boļševisma, kollektī-
visma, ja tagad jūs viņiem padarāt dzīvi par deviņām
ellēm. Tur, lūk, ir zemniekiem izeja — kolektīvismā
ir viņu nākotne!

Pastāvot tagadējai politikai, zemniecībai vienā
pusē ir nepārejams kalns, otrā pusē — lieliniecisms,
bet vidū purvs, pa kuru bez panākumiem maisās ar
piemaksām. Zemnieki-ražotāji,- kas paši ar un ecē,
saņem no piemaksām tikai 20%'; bet tie, kas sēd
direktoru vietās, kam ir krogi, veikali, tie, kas ir
cukurfabriku direktori-rīkotāji, savām saimniecībām
saņem 80%I piemaksu, Birznieka kungs. (Sauciens
no vietas: „Ej nu, ej!") Jā, tā iznāk! Jaunsaim-
nieks un sīkzemnieks, kurš pats sēj un pļauj, saņem
tikai 20%, bet tas, kurš pats nesēj un nepļauj, sa-
ņem 80%, Jaunsaimnieks un sīkzemnieks nodod ra-
žojumus, ko viņš pats mutei atrauj. Viņš neēd olas
un sviestu, bet ēd reņģes, siļķes un margarīnu. Tā
jūs vedat zemniecību purvā un ellē. Zemnieki, lai
kur viņi iztirzātu savu grūto stāvokli, netiek pie cita
slēdziena kā tā, ka vajaga 8 stundu darba dienu, pie-
maksasJauku ģimenēm, jāpārgroza valsts iekārta, —
lai nebūtu tik daudz izsaimniekotāju un zemnieka
mūža ēdāju, kas gan skaitās par zemnieku aiz-
stāvjiem.

Loti interesanti par valsts ierēdņu jautājumu pa-
gājušajā sēdē izteicās sociāldemokrāts mazinieks —
intervencionists. Gribu uzsvērt, ka viņš ir tas so-
ciāldemokrātu līderis, kas katrā vārda galā ēd pa-
domju Krieviju, par ko paši zemnieki izsakās daudz
labāk. Tagad Dukurs saka, ka Latvijas valstī gri-
bot ievest ierēdņiem to, kas esot Padomju savie-
nībā. Es gribu jautāt šim intervencionistam, pa-
domju Krievijas un sociālisma ēdājam: kur padomju
Krievijā ir tādi obligātoriski valsts aizņēmumi?
(R. Dukurs no vietas: „Tad Jūs nekā nezināt!") —
Kā tad! Jūs tikai ko zināt, Jūs — kas tikai zināt
gatavot karu ar Padomju savienību, gatavot sabo-
tažu Padomju savienībā, vedot naudu no šejienes uz
Maskavu sabotāžai. To Jūs zināt gan, bet vai Pa-
domju savienībā ir obligātoriski valsts aizņēmumi, to
Jus nezināt. —

Padomju savienībā uz valsts aizņēmumiem pa-
rakstās par 2 rubļiem un 200 rubļiem, bet tie nav
obligātoriski. Vienā darba vietā valsts aizņēmumu
izpilda par 100%, otrā — par 80%^-90%Kur nu
ir obligatorisms? Padomju savienība, aģitējot valsts
aizņēmumam, noskaidro ta nozīmi valsts celtniecī-
bā. Tur uz valsts aizņēmumiem strādnieki parak-

stās paši no brīvas gribas savās darba vietas un ne-
vis uz kāda ierēdņa spiedienu, nevis _uz kāda liku-
ma pamata, kā tas ir te pie mums, Luk, tādi ir aiz-
ņēmumi padomju Krievijā, bet Jūs, Dukur, apgalvo-
jat, ka arī Latvija gribot iet tādu pašu ceļu ka Krie-
vija un ievest tādus pat piespiedu aizņēmumus ka
tur. Te Latvijā gan ir piespiedu aizņēmumi, te_no-
plicināto ierēdniecību un zemniecību spiež iegadā-
ties obligācijas, jo no brīva prāta neviens to_ ne-
dara. Tāpēc arī vajadzīgs šāds likums. (/. Višņas
starpsauciens.) — Višņas kungs, Jūs smejaties par
visu to, Jums patīk orientēties uz vakariem, uz Vā-
ciju, kur jūsu slavenajiem līderiem Noskem un Šei-
demanim vairs nepiešķir pat 1 marku 85 feniņu lie-
lu pensiju, un kur daudz jūsu partijas biedru aiziet
pašnāvībā. Sakait, vai Dukurs arī nenonāks tāda
pašā stāvoklī kā Šeidemanis, ja vļņš turpinās pa-
domju Krievijas ēšanu! Tur Vācija — tur jums ir
tas sociālisms!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Gulbi, vai nebūtu laiks atgriezties pie valsts darbi-
nieku algām?

O. Gulbis (turpina): — Nu labi, jūs atgriežaties,
un es arī! — Dukuram ne tikai te patīk pataisīt pa-
domju Krieviju par kaut ko briesmīgu, bet arī citur;
tā Valmierā sabiedriskos kursos uz kāda kursanta
jautājumu, vai padomju Krievijā valdot sociālisms,
Dukurs atbildējis: _ „Uz padomju Krieviju nemaz ne-
drīkst skatīties, jāskatās vienīgi uz Vakareiropu."
— Kur tad nu ir tā Vakareiropa? Vai jāskatāsuz
Vāciju, vai Austriju, kura arī ir fašistiskās iekārtas
priekšvakarā, vai tā ir tā Vakareiropa, uz kuru jā-
skatās? Vai tur valda sociālisms? Viss tas tikai
rāda, ka jūs, sociāldemokrātu līderi, bļaujat, ka mēs
jūs apkarojam, ka mēs jumsuzbrūkam, un tomēr no-
darbojaties ar strādniecībai naidīgu politiku. Jūs
vedat strādniecību buržuāzijas neizbrienamā purvā
un nekautrējaties riet to vienīgo zemi, kur strād-
nieks valdot ceļ sociālismu, kur strādniecībai ir no-
teikšana par sevi. Paši zemnieki tagad teorētiski
atzīst padomju Krievijas iekārtu par to labāko. Pa-
runājiet ar tiem pašiem zemnieku savienības neap-
zinīgiem lauku biedriem — arī viņu spriedums ir
tāds, ka Padomju savienībā iekārta ir daudz labāka,
nekā pie jums — fašisma stutētajiem. (Sauciens no
vietas: „Vēl mazliet!")

Te uzstājās arī Pīpiņu Berta, runādama, par mie-
sīgiem un bezmiesīgiem, ierēdņiem', par miesas un ga-
ra ēdināšanu un arī par ierēdņu sievām. Viņai šis
jautājums, šķiet, ir tikai partijas jautājums — dēmo-
krastiskā centra partijas līderu prestiža jautājums,
vairāk nekas. Tā uzbrukšana zemnieku savienībai
— ulmaniešiem, kuri sievietes neatzīst, kā jau vec-
puiši — viss tas ir tikai atkal viens trumpis, tāds
trumpis, ar kuru grib izpelnīties ierēdņu simpātijas
un parādīt viņiem: lūk, mēs — demokrātiskais centrs
— stāvam par ierēdņiem, valsts darbiniekiem:!

Pīpiņu Berta, lūk, ir tā vislielākā aizstāve mā-
tēm — mātēm, kurām tā sludina mazāk miesas, vai-
rāk gara barošanu gan grāmatās, gan avizēs un lī-
dzīgi tam; bet kad vajadzēja nostāties par sievietēm
mātēm-ierēdnēm un strādnieku bērniem, tad viņa
to nedarīja. Pagājušajā_ ziemā mēs iesniedzām li-
kumprojektu, kas patiešām būtu nodrošinājis darba
sievieti-māti, bērnus un arī ierēdņu sievas; kur tad
bija Pīpiņu Berta? Kur tad viņai bija tā miesas un
garabarošana mātei un bērnam? Toreiz, pēc viņas
domām, nevienam nevajadzēja iet skolā, toreiz ne-
vienai bezdarbnieka sievai-grūtniecei nevajadzēja
pabalstu, nevienam bezdarbnieka bērnam brīvu mā-
cības līdzekļu skolā un brīvas ēdināšanas — toreiz
Fīpiņu Berta bija pret mātēm, tāpat kā visi burzu-
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ji, kuriem strādnieku unieredņu stāvokli vajaga pa-
sliktināt un vispār viņu ādu ģērēt sava maka intere-
sēs. Pīpiņu Berta nebija_ par šiem atvieglojumiem
strādniekiem, kad vajadzēja balsot. Kad nu jautā-
jums skar valsts darbiniekus, karavīrus, uz kuru rē-
ķina nākošajās vēlēšanās atkal var ietikt Saeima,
tad, lūk, jārunā lakstīgalas mēlē par kādiem tur ce-
ļiem un svētiem mērķiem.

Strādnieku un zemnieku frakcija ne tikai šo-
dien un šinī jautājumā aizstāv strādniekus

^
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rēdņus, ne tikai šodien šinī jautājuma uzstājas par
valsts darbinieku ģimenes locekļu un bērnu apdro-
šināšanu, par brīvu skolu un mācības līdzekļiem:.Mes
šos jautājumus vienmēr esam uzskatījuši par strād-
niecības jautājumiem, kur jāaizstāv strādnieku un ie-
rēdņu intereses. Mēs to darām ne tikai šinī gadī-
jumā un ne tādam nolūkam, ka to dara demokrāti-
skais centrs, kurš grib izsist politisku kapitālu.

Tāpat spekulē arī citi ierēdņu aizstāvētāji.
Jājautā, vai šie demokrātiskā centra līderi, Pī-

piņu Bertas un Breikšu_ Jāņi ierēdniecības jautāju-
mus arī citur aizstāv tāpat ka šeit šīs auditorijas
priekšā, sapulcējušos ierēdņu priekša? Ko viņi da-
ra kommisijās, kas notiek tur? Ka ir ar tiem dubult-
amatiem, Breikša kungs? Kas notiek pilsētas dome
un valdē ar jūsu pārstāvjiem? Vai tad pilsētas dar-
binieki arī nav ierēdņi, vai arī tur nav_ dienas kartī-
bā algu jautājums? Bet ko tur dara jūsu pārstāvji?
Tas pats Ošiņš, kurš šeit sež un smaida, vai viņš arī
nav jūsu līderis, demokrātiska centra centrālkomi-
tejas loceklis? Vai jūs tādiem vīriem izsakāt neuz-
ticību? (J. Breikšs no vietas: „Tadiem vīriem ka
Jūs!") — Mēs esam tie. kas aizstāvam: visu darbi-
nieku intereses un arī ierēdņu intereses. (J. Breikšs
no vietas: „Oho!") Par to mēs esam tie vainīgie.
Jums vajaga mūs dabūt pie malas, lai mes nevarētu
pateikt ierēdņiem, kāpēc jus ierēdņus šeit aizstāvat.
Tas ir fakts, ka jums vajadzīgs mus nolikvidēt lai
nebūtu neviena, kas to varētu pateikt. (/. Breikšs
no vietas: „Skaidra lieta,!") Kas tad kommisijās
izstrādā šos algu pazemināšanas likumus, kas balso
par tiem? Vai tie neesat jus, kas sēžat tanīs kom-
misijās? Mūsu balsīm kommisijā nav nekādas no-
zīmes, Kad kādreiz jūsu buržuāziskas neuzmanības
dēļ pieņēma Berga priekšlikumu par zvejnieku am-
nestēšanu no uzliktajiem, zvejniecības likuma sodiem,
tad pēc tam jūs, nezinājāt, ko darīt, un pretēji visiem
satversmes noteikumiem par pieņemto likumu talak
virzīšanu iebāzāt to papīru kurvī. To jus negribējāt
pieņemt. Ja ir darīšana ar_ strādnieku interešu pa-
sliktināšanu, tad jūs vienmēr esat skaidrība, kur to
virzīt.

Šinī gadījumā jums vajaga spēlēt spēlīti pret
ierēdņu algām, lai varētu iekarot_ ierēdņu simpātijas.
Jau tad, kad Bļodnieka kungs nāca ar valdības de-
klarāciju, viņš skaidri pateica, ka visiem būšot jāuz-
upurējas un ja neatlikšot ciita_ ceļa, tad ķeršoties arī
pie ierēdņu algām. Toreiz demokratiskaiscentrs ar
200 zirgu spēku lielu švunku nāca un aizstāvēja val-
dību. Atkal kabineta esot viņu nacionālas politikas
vīrs Ķēniņš, un tāpēc šī valdība jaaizstavot. Demo-
krātiskais centrs esot uzvarējis arsavu Ķēniņu, viņa
politika esot bijusi pareiza, un tapec viņš nobalso-
šot par valdību.

Šī valdība viena mēneša valdīšanas laikā ir iz-
devusi jau neskaitāmus likumus satversmesSl. panta
kārtībā. Ja arī tie nav tieši versti pret ierēdņiemkā
tas ir šoreiz, tad visi tie vēršas pret strādniecību un
zemniecību. Tāda ir ta «nacionāla uzvara". Demo-
krātiskais" - centrs valdību aizstāv, demokrātiskais
centrs balso par valdību, neskatoties uz to, ka uzdo-
das par ierēdņu interešu aizstāvi.

Tas pats bija pilsētas dome pagājušajā sēde, kad
bija runa par pilsētas darbinieku algu samazināšanu
satversmes 81. panta kartība, kad buržuji taisnojas,
ka šim jautājumam pieejot tikai pārrunas kartībā.
Kā es jau teicu, ir pierādījies, ka _satversmes 81. pan-
ta kārtībā — „pārrunas kārtība" noteikumus izdod
un izdos arī turpmāk, Jā tagad satversmes 81. panta
kārtībā izdotie noteikumi paredz valsts darbinieku
algu samazināšanu, tad tas pats notiks ar Rīgas pil-
sētas darbiniekiem un visiem_ pašvaldības darbinie-
kiem. Tur to lietu sankcionēs; bet šeit, kad jārū-
pējas, lai līderi nepaliktu pliki no masām, demcen-
tristi un citi buržuji nevar balsot par ierēdņu algu sa-
mazināšanu. Mēs, strādnieku un zemnieku frakcija,
uzsveram: ja arī šinī sēdē valsts darbiniekiem: algas
nesamazinās, bet ja valsts darbinieki tikai skatīsies,
ko dara viņu. demokrātiskais centrs un citi aizstāvji,
ja rēķinās tikai, cik būspar un cik pret balsu, tad
viņi loti maldīsies. Viena diena šīs algas tomēr sa-
mazinās, un tad viss rēķins ar par un pretbalsīm bus
izjucis. Visi demokrātiskie centri un pārējie buržu-
ii, kuri vienīgo glābiņu redzlielburžuazijas aizstā-
vēšanā, kas esot viņu galvena atbalstītajā, ja ta vi-
ņiem piedraudēs ar gājienu uzRīgu vai ko citu, visi
būs par ierēdņu algu samazināšanu. Ja visi ierēdņi
neore-anizēsies, neatkarīgi no Saeimas
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streika cīņai pret katru algu samazināšanu, pret ģi-
menes piemaksu atņemšanu, tad ir skaidrs, ka vi-
siem ierēdņiem algas tiks samazinātas tāpat, ka tas
jau līdz šim ir noticis dažādos glumos veidos
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arī tagad algas samazinās ar_ pamatīgi izstrādātiem
noteikumiem par valsts obligāciju pirkšanu, kas nav
nekas vairāk kā skaidra algu samazināšana, jo tie
papīri, ko saņems algas vietā, nederēs ne ēšanai, ne
apģērbam, ne ar tiem varēs krāsnis izkurināt, ne arī
īri samaksāt. To nepietiks arī sienu iztapsešanai. Ja
ierēdni to sapratīs, tad viņiem ari jāsaprot, ka ne-
var būt runa ne par kādam obligācijām, ka te ir ru-
na nar algas samazināšanu; algu apmainīs pret no-
drukātiem papīriem, kuriem nav nekādas vērtības,
kurus valdība nepieņems arī nodokļu samaksāšanai.

Strādnieku un zemnieku frakciļa šinī jautājumā
nostājas pret ierēdņu aku samazināšanu resp. obli-
gāciju izsniegšanu, pret obligatorisku obligāciju pirk-
šanu un krizes atvilkumiem no_ algām, pret karavī-
ru ģimenes piemaksu samazināšanu, kuri sevi uz-
skata par tādiem pašiem valsts iedzīvotajiem, kādi
ir strādnieki, kuriem, ir tuvas stradniekuintereses,
kuri arī ir pret strādnieku algu samazināšanu, ze-
māko ierēdņu algu samazināšanu un ģimenes pie-
maksu atņemšanu, kuriemar_ strādniekiem ir kopē-
jas intereses, nevis, kā te Bērziņa kungs teica par
aizsargu komandieriem un lieliem štāba ģenerāļiem,
kurus demokrātiskā centra Pīpiņu Bertai un citiem
interesē pārvērst par Latvijas kazakiem, par to
valsts spēku, kuru vajaga sviestcīņa pretto strād-
nieku un ierēdņu daļu,kas patstāvīgi uzstājas strei-
ka cīņā pret algu samazināšanu. Luk, ar šādu „aiz-
stāvēšanu", kur pašus ieredņus_ viņu aizstāvji grib
izsviest cīņā pret zemākiem ierēdņiem, grib panākt,
lai tie cīnītos ar ieročiem rokās pret saviem biedriem.
Mēs, lūk, esam, pret šādu politiku un pret visiemtiem
ierēdņu aizstāvjiem, kādi šeit uzstājas, Tāpat esam
arī pret valdības satversmes 81. panta kartība izdo-
tajiem pārgrozījumiem un_ noteikumiem un uzaicinām
visus strādniekus un ierēdņus — visus tos, kurus
skar šī algu pazemināšana, solidāri ar visiem, pārē-
jiem strādniekiem patstāvīgi ar labāko ieroci —
streiku cīnīties pret algu samazināšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam. , .
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P. Leikarts (jauna zemnieku apvienība): Vis-pirms jākonstatē, ka katra valdība soli pa solim, kautar lielu sīkstulību un dinģešanos, pamazām tuvojastamprasībam, kuras jauna zemnieku apvienība iruzstādījusi jau vairāk gadu atpakaļ.
Pērn, kad

^
valsts kasē vēl varēja cik necik sa-grabināt, jaunas zemnieku apvienības prasības ie-

vēroja ļoti maz. „Jaunākas Ziņas" gan izrakstījās
krustam šķērsām par ta saukto „resno galu", no ku-
ra vajagot sākt taupīt, tomēr resnais gals faktiski
palika neaizskarts, jo dzīves dārdzība bija vairāksamazinājusies, neka resno galu ķēra krizes atvil-
kumi.

Jau, pērn es Saeimas sociālās likumdošanas kom-misijās sēdē prasīju: kungi, taupait, kur ir ko taupīt,samazināti vispirms augstāko ierēdņu algas, lai ne-
viens nesaņemtu vairāk par 400 latu mēnesī — arīSaeimas deputāti. Bet tad nāca no labā un kreisā
spārna aizrādījumi, ka no augstāko ierēdņu algām
nevarot neko ietaupīt, tapec neesot vērts tās aiz-skart, bet ja taupot no maziem, ierēdņiem, tad tūlīt
rodoties ietaupījums, Ta bija pērn.

Šogad, kad krizes kurpe spiež vēl vairāk, ir at-cerējušies un atgriezušies pie tā paša jautājuma, pie
tam pašam prasībām, ko mēs jau vairākkārt esam
izteikuši. Nu ir samazinātas ari piemaksas slimo ka-
sēm. Vai šo prasību mes neuzstādījām jau pērn?
Ari pensiju likums esot jāgroza. Dubultiem amatiemnetiek garam. (Sauciens no vietas: „Viss notiek, kāLeikarts pravietojis!") Ja jūs vēl tagad vilcināsi-ties un netaupīsit tur, kur ir, ko taupīt, tad pēc pus-gada vai gada atkal pie ta atgriezīsities un likvidē-sit piemaksasslimo kasēm, bez kurām var iztikt,kuras patiesība izlieto sociāldemokrātu aģitatoru uz-turēšanai, likvidēsit lielās pensijas, likvidēsit valstspiemaksas pensijām, likvidēsit dubultos amatus, sa-mazināsit augstāko ierēdņu algas, un'galvenais —busitspiesti samazināt arī lielo ierēdņu armiju, jo tas
ir mušu valsts vislielākais lāsts. (Sauciens no vie-
tas: „Šos ierēdņus vajaga noslīcināt kūdras purvā!")

No jums:nav neviena, kas runātu pretim, kas toneatzītu; jus visi to atzīstat, bet jūsu prāti ir par
īsiem, lai samazināšanu izdarītu. Tiklīdz sāk runātpar samazināšanu, tiklīdz to grib darīt, tā ķer jūsu
krustdēlus un krustmeitas, un tas jums, protams, navizdevīgi. Bez šaubām, arī lielo pensiju samazināša- ,na un_ dubulto amatu likvidēšana jūs tāpat skars. Tā-pēc jus arī tik sīksti turaties pie pašreizējā stāvokļaun, lai arī kāda krize būtu, resno galu jūs tomēr ne-
gribat apcirpt, jus to tikai tā modes pēc paņemat ,līdz.

Tas viss var notikt tikai tāpēc, ka mums Saei- ļma, izņemot jauno zemnieku apvienību, nav citas i
īstas zemnieku partijas, ir tikai tā sauktās zemnieku ,
partijas vārda pec; faktiski tās ir ierēdņu partijas, ,
un ka tādas tas mušu jau agrāk uzstādītās prasībasvisa pilnība nevar pieņemt. J

Tā kā patlaban valsts: kase ir gandrīz pilnīgi iz- ctukšota, tad nu jāķeras pie tievā gala, lai gan to vis- 1maz pagaidām varēja atstāt mierā. Kungi, es jau- ^taju: kapec jus neizdevat vispirms likumu par du- rbuitiem amatiem? Kāpēc jūs aizliedzat strādāt dar-bu cilvēkiem, kas vēl var strādāt, kāpēc jūs notei- ycat, ka ar 60 gadiem, jāiet pensijā? Kāpēc jūs ne- f
atļaujat strādāt, kā tas bija pieņemts, līdz 65 ga- ldiem? Kapec jumsšie cilvēki jādzen pensijā? Dro- i,si vien tikai tapec, lai viņu vietā ieliktu savus intel- ,ligentos bezdarbniekus. Jūsu partijas šai kārtībā ir iieinteresētas, un tagad jūs tikai gudrojat, kā kādā lvieta dabūt iekšā savus cilvēkus, kas stāv rindās <\pie jūsu partiju biroju durvīm. Lūk, tāpēc jūs, arīaizliedzat cilvēkiem strādāt. Kungi, aizdzeniet %

ierēdņu māja, atlikušajiem pagarinait darba laiku un
dodiet pieklājīgu algu .bet nedarāt tā, kā jūs tagad
rīkojaties! Tur, kur jus tagad mēģināt ietaupīt, nav
iespējams ietaupīt. (D. Apiņa starpsauciens.) —
Ta 7s atlaisto ierēdņu lai iet ražīgā darbā, jo mums
ir cilvēku trūkums — uz laukiem trūkst strādnieku.
(Sauciens no vietas: „Korrupcija_!") Sakait, vai tas,
kas ir baudījis izglītību.nevar strādāt fizisku darbu!
Tāda sistēma, kad cilvēks kaunas no fiziska darba,
mums reiz galīgi jāizskauž. (Sauciens no vietas:
„To prasa darba poēzija!")

Kādā veidā ir mēģināts sabalansēt valsts bu-
džetu? Šis veids pēc savas būtības ir galīgi nepil-
nīgsL tomēr kaut kas uz to pusi tiek darīts. Ja nu
vairāk neka no jums pagaidām nevar izspiest, tad ir
cerams — un tas laiks nāks, tas nav vairs tālu —,
ka jus pieņemsit arī pārējās mūsu prasības.

Šis likums, ko_ jūs esat izdevuši, sociālās likum-
došanas kommisijā jāizlabo — jāizlabo tādā veidā,
ka mes to prasām: vispirms, jāņem no tā resnā gala
un, galīgi nekādas neražīgas piemaksas — tad tā lie-
ta ies pareizas sliedēs. Kamēr tas tā nav, mums jā-
cīnās un jākaro, kamēr to panāksim.

Pretim balsot šim likumam nevar; es balsošu
par to un ceru, ka, varbūt, sociālās likumdošanas
kommisijā to izlabos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Špoļanskim,

L. ŠpoļanSkis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku savienība; runā krie-
viski)*) : Ierēdņu algu samazināšanas jautājums un
zemnieku stāvoklis Saeimā ir nolikti viens otram
pretim ne vienu reiz vien, bet pirmo reizi šai Saei-
ma šie jautājumi ir nostādīti viens pret otru tik
krasi. Savu viedokli šai jautājumā un arī par attie-cīgo jikumu sīki ir dejdārējušas visas frakcijas — to
skaita arī Latgales parstāvji. _ Man kā Latgales ap-
gabala un krievu zemnieku pārstāvim nav iespējams
paiet šim jautājumam garām klusu ciešot kaut vai
tadeļ vien, ka demokrātiskā centra pārstāvis depu-
tāts Breikšs pagājušajā sēdē šo ierēdņu algu sama-
zināšanas jautājumu saistīja ne tikai ar savu vēlētā-
ju saimniecisko stāvokli, bet arī ar nacionālo cīņu,
izskaidrodams_minoritašu deputātu pozīciju it kā ai
to, ka minoritātes esot uzsākušas cīņu ar ierēdnie-
cību, tapec ka latviešu ierēdniecības pārstāvji še Sa-
eimaesot izturējušies ne ta, kā to esot vēlējušies mi-noritāšu deputāti.

Vispirms es gribu teikt, ka tas ir pavisam ne-
aareizi. Minoritāšu deputāti nekad nav uzskatījuši
jar savu uzdevumu cīnīties ar ierēdniecību kā tādu
m sevišķi vel aiz_ nacionālām iemesliem,. Ja dēmo-
cratiska centra pārstāvju kungi ir saasinājuši attie-
cības ar minoritāšu deputātiem, tad tā ir tikai viņu)_ašu vaina. _ Nekad vel nevienā Saeimā nav bijuši
apiedzīvo tādi uzbrukumi nav bijusi parādīta tāda
ieiešanas iekost minoritātēm,, kā tas ir bijis šinī Sa-
:ima ; tas ir visiem zināms. Galvenie barveži šai
ieta_ ir bijuši taisni demokrātiskā centra deputāti,
ispar demokrātiskais centrs, kas, kā zināms, apvie-
io latviešu ierēdniecības galveno masu.

Kad deputāts Breikšs uzstājās šodien, viņa runa
lija mierīgāka, korrektaka, tanī nebija tik daudz
emperamenta,_tik daudz dēmagoģijas kā visās ta-
is runas, kuras viņš uzskatīja par vajadzīgu spē-
īt uz nacionālisma ^ stīgām, Loti žēl, ka visas tās
eizes, kad norisinājās šie uzbrukumi minoritātēm,
ad visādiem līdzekļiem, un veidiem 1centās ierobe-
ot viņu tiesības, šeit Saeimas sēdēs nebija, klāt tik
audz ierēdņu pārstāvju — demokrātiskā centra vē-

*) Runātāja atreferējums.
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lētāju kā šodien. Tad viņi būtu redzējuši, cik nepie-
laižama bija demokrātiskā centra pārstāvju izturē-
šanās, cik nekorrektas un ļaunas bija deputātaBreik-
ša un citu demokrātiskā centra pārstāvju runas. Kad
deputāts, Breikšs šodien runāja par ierēdņu algu sa-
mazināšanas jautājumu, viņš nedauzīja ar dūri ka-
tedru, neķērās, pie ūdens karafes, nevienu nenosau-
ca par nodevēju. Deputāts Breikšs ir drusku mīk-
stinājis savu poziciju — laikam ar zināmu aprēķinu,
ka, varbūt, tā vai citādi izdosies iemantot minori-
tāšu deputātu balsis pašreizējā momentā mērķu sa-
sniegšanai ierēdniecībai tik svarīgajā jautājumā.

Es atkārtoju, ka minoritāšu deputāti necīnās ar
ierēdniecību, bet ja demokrātiskā centra politika at-
tiecības ir saasinājusi, ja demokrātiskā centra tagadē-
jā taktika nevar noskaņot minoritāšu deputātus labvē-
līgi viņu interesējošam jautājumam, nevar radīt vi-
ņos vēlēšanos iedziļināties vienas minētas Latvijas
iedzīvotāju daļas ģimenes un vispār saimnieciskos
apstākļos, tad vispirmā kārtā vaina krīt uz pašu de-
mokrātisko centru. (J. Breikšs no vietas: „Vajaga
runāt latviski!") — Nākošajā Saeima! — (J. Breikšs
no vietas: „Nākošajā?!")

Demokrātiskais centrs ir uzsācis lauksaimniecī-
bas atbalstīšanas politiku. Demokrātiskais centrs,
pilnīgi apzinādamies ierēdniecības un zemniecības
stāvokli, tomēr ir veicinājis vienpusīgas lauksaim-
niecības atbalstīšanas politikas izveidošanu. Mēs pa-
stāvīgi esam bijuši liecinieki tam, ka demokrātiskā
centra deputāti ir nodevuši savas balsis par tiem li-
kumiem1, kuru mērķis ir bij'is galvenā kārtā atbalstīt
lauku lielos, saimniekus. Visos gadījumos, kad ir bi-
jusi runa par likumprojektiem sīkās un vidējas, zem-
niecības atbalstīšanai, demokrātiskā centra deputāti
ir balsojuši pret tiem. Demokrātiskais^

centrs ir uz-
skatījis,, ka kopā ar lielsaimnieku pārstāvjiem viņam,
bez šaubām, izdosies ilgāku laiku aizsargāt to pil-
soņu intereses, ar kuru balsīm viņšsež še Saeima.
Galu galā visa šī lieta ir nonākusi tādā stāvokli, ka
šī politika sevi vairs neattaisno, ka ierēdņu interešu
aizstāvēšanai jāmeklē vēl citi resursi.

Demokrātiskais centrs nekad nav gribējis bal-
sot par lielākiem krēditiem sīkās un vidējas zemnie-
cības atbalstīšanai. Kad decembra mēnesī Saeima
pieņēma papildu budžetu ar 14 miljonu latu kopsum-
mu, kas, gandrīz viss bija domāts lielsaimnieku at-
balstīšanai, demokrātiskais centrs nodeva savas bal-
sis par šo budžetu, bet kad marta mēneša sakuma
apspriedām, likumprojektu par nodokļu taisnīgāku sa-
dalīšanu, pie kam atvieglojumi bija paredzēti galvena
kārtā sīkajiem, un vidējiem zemniekiem, tad demo-
krātiskais centrs nobalsoja

^
pret _šo_ likumprojektu,

kuru pašvaldības kommisijā aizstāvēja pat sociālde-
mokrātu frakcija, un tas tika noraidīts. Tāpat bija
toreiz, kad krievu deputāti iesniedza priekšlikumu
par daļas zemnieku parādu dzēšanu, kas viņu ap-
grūtina, ievērojot to, ka lauksaimniecības ražojumu
cenas ir stipri kritušās; lai gan bija absolūti nepie-
ciešamsnokārtot zemnieku paradu jautājumu, tas tika
noņemts no dienas kārtības.

^
Demokrātiskais centrs

arī šinī gadījumā negribēja nākt mums pretim, mums,
Latgales zemnieku — Latvijas, visnabadzīgāko zem-
nieku pārstāvjiem. Gluži tas pats bija, kad mes lū-
dzām demokrātisko centru atbalstīt linkopības aiz-
sargāšanu. Mēs toreiz aizrādījām, ka šis jautājums
interesē galvenā kārtā Latgales zemniekus, ka lin-
kopības atbalstīšana ir vienīgais veids, ka palīdzēt
Šiem Latgales zemniekiem, bet kad_ demokrātiskais

| centrs varēja un viņam vajadzēja mus atbalstīt, viņš
;,.to nedarīja. Viņš gan ar devīgu roku palīdzēja at-
|* dot milzu līdzekļus citiem lauksaimniecības palīdzī-
jļjĻbas veidiem. Bet, lūk, tagad, kad arī ar lielsaim-

nieku pārstāvju atbalstu vairs nepietiek, un kad nav
vairs nekādu citu resursu ierēdņu interešu aizstā-
vēšanai, kad galu galā gribot_ negribot tomēr jāķeras
pie ierēdņu algu samazinašanas,_ demokrātiskais
centrs ir drusku grozījis savu izturēšanos, vairs ne-
dauza ar dūri katedru, vairs nesauc nevienu par no-
devēju.

Mūsu uzskats ir citāds; mes vairāk aizstāvam
zemnieku viedokli. Mēs zinām Latgales zemnieku
grūto bezizejas stāvokli. Mes ļoti labi saprotam,
ka ja valsts budžetu vajaga samazināt par kādiem
50 miljoniem latu, tad jāsamazina visi posteņiun ga-
lu galā jāķeras arī pie ierēdņu algu samazināšanas.

Vēl gribu pateikt, _ ka mēs neticam, ka ierēdņi
būtu nostājušies uz tāda paša redzes stāvokļa, uz
kāda ir nostājušies viņu pārstāyji _ šeit Saeima. Mes
loti labi zinām, ka ierēdņu lielāka daļa ir demokrā-
tiski noskaņota, un viņi nebūt _ nedoma cīnīties pret
minoritātēm, kā fo dara viņu pārstāvji Saeima. Loti
labi tas bija redzams tad, kad še tika pieņemts li-
kums par krievu valodas tiesību ierobežošanu. Ka-
mēr vēl nebija paskaidrots, ka ierēdņiem nav obli-
gātoriski jāatsakās runāt krieviski, ka viņi gan nav
spiesti to darīt, bet ja_ grib, tad arī var to darīt, ka-
mēr ierēdņi to nezināja, tikmēr daudzi atteicas sa-
runāties krievu valodā pat ar tādiem, kas pilnīgi ne-
bija spējīgi sarunāties latviski; bet tiklīdz bija pa-
skaidrots, ka ierēdņiem nav obligātoriski jāatsakās
runāt krieviski, lielākā daļā valsts iestāžu redzējām,
ka ierēdņi labprāt sarunājas krieviski ar tiem pilso-
ņiem, kas vēl pietiekoši nepārvalda valstsvalodu. Tas
pierāda, ka mūsu ierēdņi nebūt navtādi šovinisti,
kādi ir viņu pārstāvji, kuri še Saeima sež pirmajos
solos.

Mēs gribētu, lai ierēdņi iespaidotu savus pār-
stāvjus. Iznāk tā, ka demokrātiska centra partijas
sanāksmēs ne tik daudz parādās tieši partijas līnija,
kā ierēdņu iespaids. Galveno lomu šinī partija spē-
lē augstākie ierēdņi; pēc tiem' nak vidējie un zemā-
kie ierēdņi. Šie pēdēie sajūt savas priekšniecības
spiedienu un seko savas partijas vadoņiem, Kad je-
rēdņi galu galā beidzot pārliecināsies, ka viņu; pār-
stāvju līnija nav pareiza, ka nav. pielaižama rīdīša-
na, kāda še visu laiku ir notikusi pret krievu minori-
tāti, tad, varbūt, ierēdņi beidzot izdarīs spiedienu uz
saviem pārstāvjiem šeit Saeimā.

Ja mēs še uzstājamies, pret demokrātisko centru,
tad ne tāpēc, lai atriebtos demokrātiskajam centram
par tiem sitieniem, ko esam no ta saņēmuši, lai gan
ne vienu reizi vien esam mēģinājuši atvairīt tos si-
tienus, ko mums ir devis demokrātiskais centrs.Kad
še notika minoritāšu vajāšana, mes_ bijām, liecinieki
visveiklākā! žonglēšanai, vissmalkākā! ekvilibristi-
kal Savas balsis par apspriežamā likuma nodoša-
nu kommjsijai mēs nododam aiz pavisam citiem ie-
mesliem, — proti Latgales zemnieku stāvoklis mus
spiež likt pirmā vietā zemnieku intereses.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Višņatn.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Godājamie tautas
vietnieki! Kad tagadējā valdība mums stadijas
priekšā, viņas platformā, starp citu, biia uzņemts
arī noteikums par valsts darbinieku algu samazinā-
šanu. Tagad šis valdības solījums ir Saeimai
priekšā, jo noteikumi, par kuriem mēs runājām jau
trešo sēdi, dažādiem veidiem 1 un dažādiem līdzekļiem
paredz valsts darbinieku algas un pelņas samazinā-
šanu. Valdība atkal nostāda jautājumu tā: budžetā
ir robs, šī roba aizpildīšanai vajadzīgi līdzekļi —- ne-
kur citur šos līdzekļus nevar atrast kā vienīgi no
valsts darbinieku, kalpotāju un strādnieku algām,
Atkal mēģina nostādīt zemniekus pret valsts darbi-
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niekiem, lai izpildītu likumus par dažāda veida pie-
maksām zemniekiem. Valdība saka, ka vienīgais
ceļš esot — ķerties pie valsts darbinieku algām.

Jau vairāk gadu valdība turpina piemaksu po-
litiku zemniekiem, un līdz ar to jau vairāk gadu tur-
pinās arī šo piemaksu realizēšana uz algotā darba
spēka rēķina; un ne tikai uz valsts algotā darba spē-
ka rēķina vien — valdība zemnieku piemaksām ņem
līdzekļus arī no strādniekiem un citām darbinieku
nozarēm. Tāpēc arvien parallēli piemaksu jautāju-
mam, mums iet algu jautājums.

Jau pagājušajā gadā toreizējais finanču ministris
Zemgaļa kungs pirmo reizi izstrādāja tamlīdzīgu pro-
jektu. Jāsaka, ka algu samazināšanas jautājumā tie
lielākie lauri piekrīt itaisni Zemgaļa kungam, jo viņš
bija pirmais ledlauzis šinī virzienā. Zemgaļa kungs
bija tas, kas uzstādīja par lozungu algu samazinā-
šanu — un ne tikai algu samazināšanu valsts darbi-
niekiem, bet viņš savā programmas runā budžeta
kommisijā deva netiešu norādījumu visiem darba de-
vejiemķerties pie algām. Taisni toreiz arī sākās tas
kara gājiens pret algoto darba spēku vispārīgi. Ta-
gad te ir tikai iesāktā ceļa turpinājums. Tagad ir
tikai iesāktā ceļa turpinājums arī piemaksu jautāju-
ma un iesāktā ceļa turpinājums algu apcirpšanas jau-
tājumā.

Pagājušajā gadā zemniekiem piemaksu veidā iz-
doti apmēram 35 miljoni latu. Tāda summa ir ņem-
ta tieši no valsts kases un izdalīta. Birznieka kungs
groza galvu. Es domāju, viņam kā budžeta kommir-
sijas loceklim es gan varēšu atgādināt attiecīgos
skaitļus. Tie būtu šādi: 12 miljonu latu — par svie-
stu, 2 miljoni latu — par bekonu, 1,5 miljoni latu —
par liniem, 2 miljoni latu — par cukurbietēm,, 1 mil-
jons latu — par āboliņa sēklām uz lēšu likuma pa-
mata, pusmiljons latu — spirta brūžiem par kartupe-
ļiem u. t. t, 10miljonu latu — par rudziem un kvie-

' šiem un 2 miljoni latu — piemaksās dažādiem pro-
duktiem, ko iepērk armijas vajadzībām. Tie ir
skaitļi, ko Birznieka kungs kā budžeta kommisijās
loceklis var pārbaudīt, par kuriem viņš var pārlieci-
nāties, un es ņemos apgalvot, ka drīzāk šie skaitļi
bus palielinājušies nekā pamazinājušies.

Tagad es jautāšu tiem karstajiem piemaksu po-
litikas aizstāvjiem: sakalt, godājamie piemaksu poli-
tikas aizstāvji, vai zemnieki ir apmierināti ar jūsu
politiku ?_ Vai jūs, aizstāvēdami piemaksu politiku,
esat panākuši tādu stāvokli, ka zemnieks teiktu: šī
politika ir laba, mēs esam apmierināti, nu mums no-
drošināta labklājība? Taču nē! To rāda jaunie
kliedzieni pēc vēl jaunām 1piemaksām.

Jūs paši arī šodien bijāt spiesti klausīties kāda
cita zemnieku aizstāvja — Leikarta runu, kurš teica,
ka tie esot tikai pirmie soļi zemnieku glābšanai. Ja
šie pirmie soļi zemnieku, glābšanai prasa gadā 35
miljonu latu izdalīšanu, tad man tikai atliek jau-
tāt, cik liela šī summa būs tad, kad Leikarta kungs
bus finanču ministris.

Es varu droši apgalvot, ka arī pagājušajā gadā
no šiem 35 miljoniem latu, kas ņemti no valsts, ka-
ses un izdalīti zemniekiem,[3 nāca no valsts darbi-
nieku algām dažādu atvilkumu veidā. Šā gada bu-
džeta_ valsts darbinieku daļa piemaksām ir daudz
smagāka, daudz lielāka.

Leikarta kungs kā visneapmierinātāko zemnieku
pārstāvis jau pateica, ka arī tas, ko jūs, zemnieku
kungi, solāt, viņam esot tīrais nieks, ar to jūs viņu
nsnopirkšot, un viņš cīnīšoties tālāk par tām prasī-
bām, kādas viņš esot uzstādījis.

Tā tad redziet_— zemniekus ar piemaksām, ar
naudas dalīšanu glabt_ nevar. Tur jūsu opozicijai ir
taisnība. Jo jus vairāk dalīsit — jo lielāka būs ne-

apmierinātība, tāpēc ka ar naudas dalīšanu, Birz-
nieka kungs, saimniecisko krizi nevar likvidēt.

Acīmredzot, jūs man piekritīsit, ka ir tikai vie-
na pareizā zāle — dot zemniekiem, pirkšanas spējī-
gus patērētājus, bet nevis naudu dalīt. Tāpēc arī
sociāldemokrātu frakcija vēlreiz nostāda jautājumu
ta: vai jus esat_ atraduši, to pareizo zāli naudas dalī-
šana, jeb vai jūs tiešām būsit spiesti tagad nosvēr-
ties, par otru ceļu — radīt pirkšanas spējīgus patē-
rētājus?

Pēc mūsu dziļākās pārliecības, nekāda naudas
dalīšana zemniekiem nelīdzēs. Tā tikai zemniekus
vairāk satricinās un radīs jaunas neapmierināmas
prasības pēc vēl lielākiem pabalstiem. Jūs vienmēr
uzstājaties pret pabalstiem bezdarbnieku jautājumā,
bet tiklīdz nonākat pie zemniekiem, tad esat simtpro-
centīgi naudas dalīšanas aizstāvji. Ir apbrīnojama
jūsu nekonsekvence šinī jautājumā; starpība ir tikai
tāda, ka bezdarbniekiem jūs neko nedodat, nekādu
naudu nedalāt nekādus, pabalstus_ nedalāt, taisāt ti-
kai! politisku demagoģiju ar tiem pāris miljoniem latu,
ko izdodatsabiedriskiem darbiem, bet zemnieku pa-
balstu jautājumā atbalstāt to, ko ar visu krūti nolie-
dzat bezdarba apkarošanas jautājumā. Tā tad jūs
gribat pierādīt ka zemnieku krizi ar naudas dalīša-
nu var pārvarēt, bet bezdarbnieku stāvokli nē. Pie-
ejot jūsu projektiem no šī viedokļa, jāsaka, ka tie
neiztur ne mazākās kritikas.

Bija ļoti mteresanti noklausīties zemnieku sa-
vienības pārstāvja deputāta Bērziņa kunga runu. Es
klausījos, kā viņš aizstāvēja algas armijas virsnie-
kiem un citiem darbiniekiem. Man tikai tur radās
viens jautājums. Es jums simtprocentīgi piekrītu,
jo Latvijas armija saviem virsniekiem tiešām maksā
mazas algas samērā ar to, kā tas ir citās zemēs. Ie-
domājieties vienu jaunu virsnieku, kurš saņem 120
latu, un kuram vajadzīgas vismaz trīskārtīgas uni-
formas, kuram jābūt vienmēr pieklājīgi apģērbtam.
Ka lai viņš dzīvo? (Starpsauciens.) Bet, Bērziņa
kungs, iedomājieties to pašu patiesību arī attiecībā
uz citiem darbiniekiem — vai nu uz dzelzceļiem1, vai
citos valsts uzņēmumos! Vai tiem 120 latu ir jau
par daudz liels atalgojums? Ja Jūs domājat, ka 120
latu armijas virsniekam ir jau tāda alga, kam neva-
jadzētu ķerties klāt — es tam piekrītu —, kāpēc tad
jus to neattiecināt arī uz visiem tiem, kas ir samēra
zemāk atalgoti? Atliek no zemnieku savienības ti-
kai prasīt, lai viņa būtu tik pat konsekventa visos
jautajumosTaisnība, nevienam valsts darbiniekam
mušu apstākļos nav liela alga, izņemot tikai atse-
višķas „spices", bet tās pēc Jūsu pašu novērtējuma
budžetam: neko nedodot.

Beidzot par šo jautājumu jāsaka vecais sakām-
vārds — ar niekiem nevar tikt pie priekiem. — Ja
jus atzīstat, ka valsts darbinieki saņem mazas algas
un ka nevar kaut vienai valsts darbinieku daļai tās
samazināt, tad ta pati patiesība jāattiecina uz vi-
siem 1 valsts darbiniekiem — visiem jāatstāj tādas al-
gas, kādas tagad ir. Ar to jūs būsit pakalpojuši arī
zemniekiem. Tos miljonus, ko jūs gribat atņemt
valsts darbinieku algām, un izdalīt zemniekiem, la-
bāk atstājiet valsts darbiniekiem — arī tad tie no-
nāks zemniekiem, tikai preču apmaiņā.

Vairāk kā amizants stāvoklis šinī jautājumā ir
garīdznieku frakcijai. Brīnišķīgā kārtā katrai baznī-
cai ir savs pārstāvis,, var teikt, katram dievam 1 savs
deputāts Saeima. Es klausījos viņu runas, bet ne-
varēju noskaidrot, kāds ir Dieva prāts valsts darbi-
nieku algu jautājuma. (Starpsaucieni.) Es dzirdēju,
ka katoļu un pareizticīgo dievs simtprocentīgi esot
par algu pazemināšanu. Tālāk es klausījos — lute-
rāņu dievs ir sašķelies 3 daļās: mācītājs Beldava
kungs bija par šo likumu, Tēriņa kungs — pret to,
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bet Sandera kungs — atturēšoties. Visam trim, vie-
nībām — katrai savas domas. (Starpsaucieni.)
Beldava kungs asistēja Rimbenieka kungam un lika
priekšā iesniegt priekšlikumu — šo likumu nodot
kommisijai. To es ļoti labi dzirdēju. Kas attiecas
uz baptistu valdnieku — tas ir stingri par algu pa-
zemināšanu. Kāds ir viņu kopējā dieva uzskats ie-
rēdņu algu jautājumā — to nevarēja noskaidrot. Es
domāju, ka pareizākais, laikam, būs katoļu dieva
viedoklis, jobīskapa kungi taču, laikam, dievam stāv
tuvāk — viņiem starpā ir tikai pāvests; jūs, luterāņi,
būsit tālāk, tāpēc jūs, laikam, nebūsit izteikušiīstā
debesu valdnieka domas ierēdņu algu jautājuma.

Atliek vēl kristīgās frakcijas pastarītis Dinberga
kungs, Viņa, stāvoklis šinī jautājumā, var teikt, ir
izpērta bērna stāvoklis. Viens balso pret, bet visa
frakcija — lielākais vairākums balso par, vai arī,
vienam atturoties. Redziet, ir savadi arodnieciskas
organizācijas pārstāvim sēdēt tādā frakcijā, kura vis-
kardinālākā algoto darbinieku jautājuma nostājas uz
valdības politikas aizstāvēšanas viedokļa, jo kristī-
gās frakcijas vairākums atbalstīšot algu apcirpšanas
projektu. Dinberga kungs kā šīs_ frakcijas loceklis
ir līdzi atbildīgs par frakcijas vairākuma rīcību. Es
gribētu redzēt zemnieku frakcijas deputātu, kāds
būtu stāvolkis pret zemniecību, ja viņš kāda zem-
niecības jautājumā izlektu no savas partijas disciplī-
nas rāmjiem. Kristīgās; frakcijas disciplīna šādu rī-
cību atļauj. Viens balso par, otrs pret, un trešais,
atturas, tomēr frakcija mazgā rokas nevainība, un
Dinberga kungs teiks: ko es varu darīt! (K. Beldavs
no vietas: „Tā ir sirdsapziņas brīvība!") — Pastā-
vot šādai brīvībai, valsts darbiniek^ maksas latiņus
— tas Jums nav jāaizmirst! Kāpēc brīvība neiz-
paužas citā virzienā? Kāpēc brīvība arvien izpau-
žas tad, kad to prasa valdība, bet ne valsts darbi-
nieki? —

Jūs deklarējāt, ka būsit pret armijas_ virsniekiem.
Vai zināt, kungi, es tomēr neticu, ka jus būsit sau-
dzīgi pret jebkādu grupu! (K. Beldavs no vietas:
„Kam tad Jūs ticat?") — Pēc ta, ka. garīdznieki rī-
kojas Saeimā, neviens cilvēks Latvija nevar jums ti-
cēt! (Saucieni pa kreisi: «Pareizi!") —

Mani briesmīgi pārsteidza demokrātiskā centra
runātāji. Es klausījos ar lielu uzmanību Breikša
kungu un Pīpiņas kundzi, sevišķi Pīpiņas kundzi.
Pīpiņas kundze šeit teica tādu latviešu pilsonības ap-
sūdzības runu, ka manatlļek tikai viņai jautāt: sa-
kait, Pīpiņas kundze, kā pēc visa ta jus varat gulēt
tagadējās, nacionālās koalicijas laulības gulta? —

Pīpiņas kundze _ aizrādīja, ka gribot atņemt ie-
spēju mātei audzināt bērnus, iespēju sievietei ap-
kopt ģimeni, nožņaugt pēdējo sociālās politikas asnu;
neesot nekāda plāna, neesot darba aizsardzības. Tas
viss ir pareizi. Pēc tā varētu slēgt, ka tādu valdī-
bu Pīpiņas kundze taču nevar atbalstīt, ka viņa nevar
atrasties tādā koalīcijā, kurai ir tāda politika. Pīpi-
ņas kundze tomēr atzīstpar iespējamu šo politiku
„taisīt līdz" un apmierinās tikai ar saldeni skābām
runām no Saeimas katedras.

Vispār par demokrātisko centru jāsaka, ka tas
ir anekdotisks retums, kas ar vienu sēdvietu mīl de-
jot divās kāzās. 'Koalīcijā viņš taisa vienu politiku,
palīdz apgraizīt sociālās likumdošanas budžetu, bet
šeit Saeimā uzstājas pret ierēdņu algu samazināša-
nu. Centrs domā, ka ar šādu savu rīcību viņš ir iz-
pildījis visus pienākumus pret tiem sīkpilsoņu slā-
ņiem, kas to atbalsta.

Man jāsaka, ka demokrātiskais centrs nevar at-
raisīties no atbildības parto, kas tagad notiek. Mes
jau pagājušajā gadā runājām par valsts darbinieku
algu samazināšanu, un toreiz taču demokrātiskais

centrs pats deklarēja, ka piekrīt ierēdņu algu sama-
zināšanai. To viņš pateica Saeimas sociālas likum-
došanas kommisijā un arī te no šīs katedras, Kapec
jūs tagad runājat citādi? Tagad taču valdība iet jū-
su ierādīto ceļu! Kāpēc jus neuzstājaties pret valsts
darbinieku algu apcirpšanu, kad to uzsaka jūsu mi-
nistris Zemgaļa kungs? Kapec tad jus neceļat
priekšā tos principus, ar kādiem nākat tagad? Jūsu
tagadējie strīdi un opozīcijas taisīšana pret tagadē-
jo koaliciju ir pilnīgi nesaprotami

Tikai dažas nedēļas ir pagājušas no Bļodnieka
kunga valdības deklarācijas nolasīšanas. Jau toreiz
ministru prezidents no šīs katedras pieteica valsts
darbinieku algu samazināšanu. Tagad nu strīdus ir
tikai par to, vai jau visi līdzekļi ir izsmelti, vai ir
pienācis īstais moments valsts darbinieku algu sa-
mazināšanai, un tā mīkla te ir tāda, ka tur, kur Ul-
maņa kungam ir beigas, jums ir tikai sakums, un kur
jums ir beigas, tur Ulmaņa kungam, ir sakums. Jus
tagad strīdaties par to, vai ministru prezidents, val-
dība ir atraduši īsto momentu. Pēc jūsu domām at-
tiecīgais brīdis vēl nav pienācis._ Tāda,_, ir ta lie-
ta! Vai jūspaši arī neesat vainīgi? Jus, tačuatbal-
stījāt valdības deklarāciju, jūs paši nobalsojāt par
tagadējās valdībasplatformu, kur bija runa par lauk-
saimniecības ražojumu piemaksām un valsts darbi-
nieku algu samazināšanu! Vai tā nebija? _

Jūsu rīcība ir pilnīgi nesaprotama. Jus lielījā-
ties ar nacionālās valdības nodibināšanu; pie tam
taču ikvienam ir skaidrs, ka no _ latviešu pilsoņu
frakcijām Saeimā nospiedošais vairākums ir par algu
samazināšanu. Lieloties ar to, ka jus jau otra izde-
vumā esot nodibinājuši latviešu nacionālo valdību,
iums bija skaidrs, ka tā ir_ valdība, kurā %_ vairā-
kums būs par algu samazināšanu. Redziet, tadijau-
tāj'umi rodas katram valsts darbiniekam; bet demo-
krātiskajam centram—šai partijai šie lielie atbildī-
gie jautājumi paiet garām. Tāpēc nav saprotams,
ka centra divi vadošie runātāji saka: mes esam pret
algu pazemināšanu. Man liekas, jūsu politika ir tikai
tās politikas turpinājums, kuru iesāka bujušais fi-
nanču ministris Zemgaļa kungs, un liela atbildība par
to, kas notiek tagad, krīt taisni uz jums. Ja jus gri-
bat būt konsekventi un nepiekrītat tādai politikai,
jūsu rokās ir visas atslēgas; no jums atkarājas, vai
tagadējā valdība turpinās šo polītiku, _vai ne.

Te ļoti interesantu viedokli aizstāvēja jaunsaim-
nieku pārstāvis Šlakana kungs. Man bija tāds ie-
spaids, ka Šlakana kungs sāk revidēt dažus princi-
pus, par kuriem būtu iemesls uztraukties tikai Bel-
dava kungam. Beldava kungu mums Saeima pie-
ņemts uzskatīt par bībelisko atslēgu glabātāju. Šla-
kana kungs uzstādīja vienu, jaunu bibeles principu.
Pēc līdzšinējām dogmām 1mēs zinām, ka iesākuma
bija vārds, bet Šlakana kungs sacīja, ka iesākuma
bijis sviests, un ar to tā lieta sākusies. Es negribu
teikt, ka sviests būtu slikta lieta, bet Šlakana kungs
un viņa frakcija — tā ir arī prezidenta kunga frakci-
ja — tai lietai pieiet nepareizi. Es gribētu atkārtot:
ja jūs, kungi, šo sviestu tā cienījat un gribat, lai to
pērk no zemnieka, tad nevajaga samazināt valsts
darbinieku pirkšanas spējas; neatņemiet ar šādiem
likumiem valsts darbiniekiem iespēju pie ta sviesta
tikt. Ar jūsu politiku šī iespēja tagad tiek samazinā-
ta. Ja jūs tik krasi ķersities pie valsts darbinieku
algām, tad sviests zemnieka klētī krāsies, bet ne-
varēs nokļūt līdz patērētājam. Ar likumu, būs sa-
grautas viņa pirkšanas spējas.

Taisni jaunsaimnieku frakcijai, kura tagad ir uz-
ņēmusies aizstāvēt sviesta ražotāju intereses, vaja-
dzētu šo jautājumu nostādīt tā: kas mums ir tas pirk-
šanas spējīgais iedzīvotāju slānis — vai tie fabriku
strādnieki, kuru viena trešā daļa ir bez darba, un otra
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trešā daļa strādā tikai dažas dienas mēnesī, kuru
sievietes sērkociņu rūpniecībā strādā par 50—80
santimiem dienā? Vai tās ir tās ģimenes,kuras var
pirkt zemnieku produktus? Taču nē! Vienīgie pirk-
šanas spējīgie patērētāji pie mums ir valsts un paš-
valdības darbinieki. Tie ir algas cilvēki, kuriem ir
zināmi, kaut arī nelieli, bet stabili ienākumi, kuriem
katru mēnesi ir zināms noteikts budžets, kura rām-
jos viņi var kārtot savus izdevumus. Tie, lūk, ir
tie vienīgie zemnieku ražojumu patērētāji. Ja jūs
tagad sagrausit šo aprindu pirkšanas spējas, tad,
sakait, kur zemnieks atradīs tirgu saviem ražo-
jumiem!

Labi; jūs, varbūt, teiksit, ka ārlietu ministra
kungs gādās par jauniem tirgiem. Lai tad ārlietu
ministra kungs nāk un pasaka, kur viņš tagad dabūs
jaunus tirgus! Vācija savu robežu ir galīgi „nošto-
pējusi". Baroniskā valdība, kāda tagad ir Vācijā —
vai tā pavērs ceļu latviešu zemnieku lauksaimniecī-
bas produktiem? Vācijā tagad valda oikonomiskais
nacionālisms, kas ap Vāciju ceļ tādus muitas vaļņus,
ka latviešu zemnieka sviesta muciņas un cūkas ci-
skas tiem pāri netiks; tā tad vienīgais tirgus lat-
viešu zemnieka ražojumiem paliek mūsu pašu iekšē-
jais tirgus un vienīgais drošais patērētājs, vienīgais
stabilais pircējs — valsts un pašvaldības darbinieki.
Ja jus tagad valsts un pašvaldības darbinieku pirk-
šanas spējas sagrausit, tad ar to jūs lielā mērā kai-
tēsit saviem jaunsaimniekiem, kuru intereses jūs it
kā sākāties aizstāvam ar šādiem likumprojektiem,

Sociāldemokrātu frakcija kā pagājušā gadā, kad
sākās šīs kara gājiens pret valsts darbinieku algām,
tā arī tagad stingri pieturas pie tā viedokļa, ka mēs
nedrīkstam sagraut plašākās iedzīvotāju masas pirk-
šanas spējas, ka tas nelikvidēs lauksaimniecības kri-
zi; taisni otrādi — mums nebūs lauksaimniecības
krizes tad, kad visiem strādniekiem un valsts kalpo-
tājiem būs darbs, ienākumi un pirkšanas spējas. Ti-
kai tad krize mazināsies. Ne ar naudas dalīšanu,
bet ar masu pirkšanas spēju pacelšanu varēs līdzēt
arī zemniekiem:. Lūk, tāpēc mēs balsosim pret val-
dības projektiem!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dinbergam.

A. Dinbergs (dzelzceļnieku, valsts darbinieku,
amatnļeku un strādnieku arodnieciskā apvienība):
Deputātu kungi! _ Es nebūtu ņēmis otrreiz vārdu, ja
te nebūtu bijis jāsaduras ar lielām pretešķībām, kas
bija vērstas pret valsts darbinieku interesēm,; tāpēc
gribu sacīt vēl pāris vārdu, šinī lietā.

Kā pirmais runātājs te uzstājās deputāts Kaļļi-
stratovs un stāstīja par briesmīgi lieliem upuriem,
Es gribētu vaicāt, cik lielus upurus ir nesusi Latga-
les krievu frakcija, Latgales mazākuma tautību de-
putāti. Loti labi ir nest upurus, kā te teica, tikai
vārdiņu „upuri" es gribētu šoreiz likt pēdiņās. Ir
ļoti patīkami „upuri", ja par liniem var saņemt pa-
augstinātu maksu. Ir ļoti patīkami nest tādu „upur
ri", ka par liniem par katru kilogramu jāsaņem 25
santīmi, kuri iet parādu dzēšanai. Tie ir ļoti patī-
kami „upuri"! Nav slikti saņemt labas cenas, un
nav slikti saņemt labas summas parādu dzēšanai.
Tādus „upurus" katrs var nest ar prieku. Tādēļ arī
saprotama_ Kaļļistratova kunga uzstāšanās. Ja nu
uzstājas šādi parādnieki un runā par šādiem -upu-
riem", tad jāsaka,_ ka katram no šādiem parādnie-
kiem tomēr ir lielāks vai mazāks nekustams īpa-
šums, un viņi nu „uzupurējas", lai saņemtu no valsts
zināmas summas, parādu dzēšanai. Patiesi lieliski
„upuri"!

Valsts darbinieki šādus „upurus" nekad nav
nesuši. Šādi „upuri" nav valsts darbiniekiem. Valsts

darbiniekiem: nekad neviens santims parādu nav
dzēsts. Valsts darbinieki nav tie, kas varētu rēķi-
nāties ar valsts pabalstiem: savu parādu dzēšanai. Ir
gan valsts darbiniekiem kaut kas kopējs ar minē-
tiem parādniekiem, ar šiem „upuru" nesējiem: tie
ir valsts darbinieku parādi. Parādi viņiem ir kopīgi
ar tiem pašiemi_ Kaļļistratova kunga vēlētājiem, ku-
rus viņš te minēja. Starpība tikai tā, ka zemes īpaš-
niekiem, kam ir savs kaktiņš, savs stūrītis zemes,
parādus dzēš, bet tukšiem ļaudīm — valsts darbi-
niekiem parādus nedzēš; tiem jārunā par citiem
upuriem — par upuriem šī vārda tiešā nozīmē..

Cik labi ir solīties balsot pret valsts darbinie-
kiem arī dažai labai citai frakcijai — nesaukšu to
šoreiz vārdā —, ja tā var, kā to dzird runājam,
agronomiskās palīdzības, veidā saņemt zināmas sum-
mas. Tad var arī nest „upuri" un balsot pret valsts
darbiniekiem.

Tā šeit lieliski izrunājās par briesmīgi lieliem
upuriem, bet tikai no otra gala.

Kas attiecas uz milzīgo valsts darbinieku ar-
miju, par ko te runāja, tad man jāsaka, ka šī pati
milzīgā armija bija tā, kas jau sen ierosināja jautā-
jumu, ka vajaga reiz noregulēt darbu valsts iestā-
dēs, ka vajaga atrast kādu reorganizācijas veidu.
Taisni valsts darbinieki to prasīja. Ja šodien pastāv
likums, kas ir stipri sagrozīts un ne tāds, kādu valsts
darbinieki to prasīja, tad valsts darbinieki atkal bi-
ja tie, kas prasīja izdot likumu, lai valsts nepieņem
vairāk jaunus darbiniekus. Viņi kaut kādi gribēja
aiztaisīt tās slūžas, pa kurām valsts iestādēs plūda
no visām partijām, krustdēli, neizslēdzot arī to partiju,
kuru reprezentē Višņas kungs, un par kuru viņš te
sludināja, aģitēja un plaši stāstīja. Valsts darbinie-
ki bija tie, kas prasīja neciešamā stāvokļa izbeigša-
nu un krustdēlu būšanas pārtraukšanu, Tā tas bija,
tātas ir, un to nevarēs noliegt neviens, kas pazīst
mūsu apstākļus.

Vēl jāpiemin viens apstāklis par ierēdņu armiju,
Jus bieži pieminējāt šo armiju xtn saucāt par ierēd-
ņiem tos, kas strādā fizisku darbu dažādās darbnī-
cas un citās vietās. Es jums gribētu sacīt: sociā-
lizējiet mūsu valsti vēl tālāk, un ierēdņu armija
jums trīskāršosies un pieckāršosies! Es domāju,
mes noiesim pie tā, kas notiek jau mūsu austrum-
kaimiņu valstī.

Arī Leikarta kungs, kā parasti, uzstājās pret
valsts darbiniekiem. Es negribu viņam sevišķi opo-
nēt — mēs viņu jau pazīstam. Gribu tikai aiz-
rādīt, ka, ja Leikarta kungs savas muižas pārvald-
niekam un vagaram maksātu tādu algu, kādu viņš
grib maksāt valsts darbiniekiem,, tad neviens vagars,
laikam, vairs nebūtu dzīvs, jau sen tie būtu nomi-
ruši badā. Tas ir pilnīgi skaidrs: tur divu domu
nevar būt. Jābrīnās, kāpēc viņam vagari vēl dzīvo.
Laikam pa_ „kluso pusi" Leikarta kungs tomēr vi-
ņiem maksā tādas algas, ka cilvēki var iztikt.

Ja šim jautājumam bija jāpieskaras, tad es arī
gribētu aizrādīt, ka valsts darbinieki nedrīkst uz-
ņemties tiltu_ būves, kūdras uzņēmumus un vispār
neko_ tamlīdzīgu, tāpēc ka viņiem nav īpašumu, kas
nostādītu viņus tādā stāvoklī, lai varētu pateikt, ka
vajadzīga nauda parādu dzēšanai, un ka tā jāņem
nost valsts darbiniekiem — tai pašai „armijai".
Es šinī lieta saskatu lielu principiālu netaisnību. Tai-
sni šī netaisnība ir tā, kas visvairāk dod iemesla par
šo likumu visvairāk runāt.

Vairāk es nerunāšu, negribu jūs aizkavēt, un
par šo likumu ir jau diezgan runāts. Man šķiet, ka
lieta ir skaidra. Es varu tikai atkārtot savu iepriek-
šējās sēdes paziņojumu, ka es noteikti balsošu pret
šo likumu nodošanu kommisijai.
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Priekšsēdētaja biedrs A. Rancans: Vārds de-
putātam Apinim.

D. Apinis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija) : Deputātu kungi! Šinī jautājumā jau 2 sēdes
notiek savāda parāde. Parādes pieņēmēji sēd un arī
stāv publikas solos. (Starpsaucieni.) Viņu priekšā
tagad nāk partiju ģenerāļi. (Saucieni no vietām:
„Pareizi!" — Aplausi.) Katrs rāda, ko prot un
ko var. (Starpsaucieni.) — Jā, ari te ir viens no
ģenerāļiem, bet tas gan, laikam, būs tas, kuram pub-
lika neveltīs simpātijas. Laimīgie ir kreisajā spār-
nā un centrā. — Šinī parādē neskatās uz soļoša-
nu, bet gan uz to, cik skaisti katrs māk izrunāt;

Vispirms man gribētos pakavēties pie kreisā
spārna. Tur bija deputātu kungi, kas centās slavēt
kādas mūsu kaimiņu valsts labumus, norādīdami
mūsu ierēdņiem, cik viņiem te slikti, bet kaimiņu
valstī lieliski un labi; tur neesot nekādas piespiedu
kārtības — ne tur jāstāvot astēs pie veikaliem, ne
ierēdņiem jāstaigājot caurās biksēs. Beidzot ar lie-
lu bravūru nāca deputāts Gulbis un deva mājienu
ierēdņiem, kas šeit klausās, organizēties ārpus Sa-
eimas, ņemt varu savās rokās — tad viss būšot
labi. Es jūs saprotu. Jūsu politika ir visiem zinā-
ma. Jūsu nodoms ir — graut, ārdīt, radīt nemie-
ru, lai tikai varētu attiecīgā brīdī sagrābt varu savās
rokās. Saprotams, tad jumis vairs neinteresēs ie-
rēdņi, bet viens otrs no tiem tiks aiz galvas paaug-
stināts,. Veltīgas ir jūsu runas! Ierēdņi ir pārāk
valstiski, lai jumsklausītu.

Tālāk — sociāldemokrāti. Es saprotu, ka vi-
ņiem kā opozīcijas partijas runātājiem jārunā tikai
opozīcijas dēļ. Tas politiskais kūlenis, ko viņi te me-
ta, diez cik izdevīgs tiem nebija. Dukura kungs,
jūs taču esat vairāk vienkāršo strādnieku aizstāvji,
un valsts darbinieki ir savā ziņā j'au buržuji, salīdzi-
not ar vienkāršiem strādniekiem. Kad jūs runāsit
fabrikas strādnieku mītiņā, tad jūs dzirdēsit balsis,
ka valsts ierēdņi šiem strādniekiem ir buržuji.
(Starpsaucieni.)

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Lūdzu ne-
sarunāties!

D. Apinis (turpina): Jūs žēlojaties, ka ierēdņu
sievām atņemtas piemaksas, un viņu bērniem tās
samazinātas. Vai strādnieku sievietei ir piemaksas
bērniem? Vai viņa pati saņem piemaksas? Tagad
strādnieks pelnī fabrikā 60—70 latu mēnesī, ar ku-
riem viņam jādzīvo. Ja nu viņš zina, ka blakus dzī-
voklī dzīvo ierēdnis, kurš saņem ģimenes piemaksu,
tad bieži vien strādnieka cilvēkam, kas jau arī ir ti-
kai cilvēks, sirdī rodas skaudība. Viņš domā: re-
dzi — tas dabū kādu tur ģimenes piemaksu par
velti no maniem nodokļiem. Ierēdņa sieva var gu-
lēt līdz 8, bet man ?— tā domā strādnieka sieva
—, Jāceļas pīkst. 6 vai 7. Ja mēs tā padomāsim
un lūkosim saprast vienkāršo cilvēku, tad galu galā
diez cik izdevīgi nebūs jums tā uzstāties.

Beidzot gribu piegriezties centra kungiem. —
Jus esat valdības partija, — koalicijas partija. Mī-
ļie draugi, vai jūs nezināt, kāds ir valsts stāvoklis?
Vai jūs nezināt, ka citas izejas nav? Te daži kun-
gi teica, ka visi avoti līdzekļu pavairošanai vēl ne-
esot

^
izsmelti, ka tos varot arī citur atrast, bet kur

tie līdzekļi atrodami — to neviens nepateica.
Sandera kungs sacīja, ka viņam neesot gribas

pie šī jautājuma pakavēties. Es domāju, ka griba
viņam gan būtu, bet tikai arī viņš nezina nekādas
citas izejas. Deputātu kungi, jūs, kas apgalvojat, ka
zināt jaunus ienākumu avotus — tad nāciet, kad
šis likums būs kommisijā, un pasakait tos! Man to-

mēr šķiet, ka arī jus itin labi zināt, ka ir tikai viena
izeja — visur jāsamazina un jāsaknapina.

Viens no deputātu kungiem te teica, ka Dinber-
gam esot piedraudēts un viņu piespiedīšot iziet no
koalicijas, ja šo likumu nenoraidīšot. Mēs dzirdam,
ka arī par jums, centra kungi, esot nolemts, ka jā-
balsopret šo likumu. Tā tad partija tomēr stāv
augstāk par valsts labklājību.. Man šķiet, ka nevis
partijas, bet valsts intereses, stādamas augstāk.

Mēs, koalicijas partijas, itin labi zinām, kāds
ir pašreizējais stāvoklis (0. Gulbja starpsauciens.)
— Nu, Gulbja kungs, Jums labāk nerunāt — Jums
Latvija bijusi nebijusi, bet mums gan viņa ir vaja-
dzīga; tāpat ari ierēdņu armijai Latvija ir vajadzī-
ga! — Ja nu valsts stāvoklis tiešām ir grūts, tad
tas mums arī jāsaprot, un visas iedzīvotāju šķiras
jāaicina taupīt, sašaurināties.

Jūs sakāt, ka tos grašus, ko ierēdņiem atņem-
šot, izdalīšot lauksaimniekiem. Kungi, kur tas ir
rakstīts? (R. Dukurs no vietas: „Tā tiek darīts!")
— Ta tiek darīts?

Vai tiešām mūsu lauksaimnieku stāvoklis ir tik
spīdošs? Es domāju, ka_lielai daļai deputātu ir sa-
kari ar laukiem, un tie ari zinās, kāds tur ir patiesais
stāvoklis. Pateikšu, ko man stāstīja kāds lauku ap-
tiekārs, godājams un cienījams cilvēks. Viņš stā-
stīja, ka_ pie viņa bieži vien ierodoties lauku sievie-
tes un lūdzot dot zāles uz parāda. Viņām neesot pat
dažu latu, ko samaksāt par zālēm, kaut arī tās sa-
ņem par pusmaksu. (Starpsaucieni.) Vai jūs nezi-
nāt, ka pat lieliem saimniekiem trūkst dažu latu, ko
samaksāt saviem strādniekiem un amatniekiem?
(btarpsauciens.)

Kungi, jūs runājat un uztraucaties par piemak-
sām. Bet vai tas nav jau samazinātas? Vai svie-
sta piemaksas nav samazinātas pat par 50% ?
(Stamsaucieni pa kreisi: „Oho!") No Ls 1.50 un
1.60 tagad maksā tikai Ls 0.80 naudā. —

Kungi, mēs nedrīkstam rīdīt vienu iedzīvotāju
daļu pret otru. Es saku, ka arī ierēdņu stāvoklis,
sevišķi zemākam kategorijām, nav spožs, un ka tie-
šam nevajadzētu ķerties pie viņu algām; bet ja to-
mēr citas izejas nav, tad vismaz uz 1 gadu mums jā-
ķeras pie algu samazināšanas,

Te_ Pīpiņas kundze teica, ka vajadzējis samazi-
nāt ierēdņu algas tikai līdz VII kategorijai. Jūs, Pī-
piņas kundze, zināt, ka līdz V kategorijai mums ir ti-
kai 178 ierēdņi, bet līdz VII — būs daži simti vai-
rāk. Ja nu ari samazinās tikai viņiem vien algas
kaut par 10%—15%, tad jūs paši zināt, cik tur iz-
nāktu. Tas ir piliens jūrā.

Kas attiecas uz ģimenes piemaksām bērniem,
tad to samazinājums skar tikai augstākos ierēdņus.
(P. Leikarta starpsauciens.)

Leikarta kungs, man nupat ienāca prātā vēl
viena lietiņa. Redziet, bija tādi naivi cilvēki, kas
pagājušajā gadā labprātīgi samazināja sev algas.
Tie bija zemnieku savienības un jaunsaimnieku un
sīkgruntnieku frakcijas _ deputāti, kuri atteicās no
20%

^
algas un vienu mēnesi to arī nesaņēma. Bet

te tāds kungs kā Leikarta kungs, kurš saka, ka va-
jagot deputātiem algu samazināt uz 400 latu, bet
pats labprātīgi sev algu vis nesamazināja. (P. Lei-
karts no vietas:_ _Bet vai Jūs samazinājāt?") —
Ja, mes samazinājām! (Starpsaucieni. Priekšsēdē-
taja biedrs J. Rancans zvanī.) — Jā, par 20% !
Komandanta kungs to var apliecināt. (Starp-
saucieni.)

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): Es
lūdzu nesarunāties! (Starpsaucieni. Priekšsēdētāja
biedrs J. Rancans zvanī.) Es lūdzu nomierināties!
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D. Apinis (turpina): Redziet, kungi, tas pats
Leikarta kungs, kurš tik lieliski izrunājās par ierēd-
ņu un deputātu algu samazināšanu, un kurš uz
laukiem nodarbojas ar dēmagoģiju, rīdīdams tumšo
masu, šis pats kungs neturēja par vajadzīgu sev al-
gu labprātīgi samazināt, bet pateica: es nebūšu
tads_ muļķis, kas pats sev algu samazinās — es
gaidīšu, kamēr citi man to samazinās. (P. Leikarts
no vietas: „Es esmu gatavs balsot katrā gadījumā,
lai atņemtu visiem uz reizi!" — Starpsaucieni.) —
Lūdzu _ — balsojiet! Ko Jūs lielāties ar balsoša-
nu? Jūs zināt, ka tur nekas neiznāks. Jūs tikai no-
darbojaties ar tukšu dēmagoģiju. Nevajaga mētā-
ties ar vārdiem, bet arī pašam, to darīt.

Kungi, vēlreiz atgādinu, ka grūts ir arī ierēdņu
stāvoklis, bet mēs zinām, ka tagadējos apstākļos ir
daudz cilvēku, kuriem pavisam nav darba, un kuri
to nevar dabūt Tie gatavi strādāt par dažiem de-
smit latiem mēnesī, lai tikai būtu nauda, ko nopirkt
maizes kumosu.

Es gribu jautāt ierēdņu kungiem:: ja nu pienāk-
tu tāda vajadzība, ka_ valsts būtu spiesta viņus at-
laist, vai tad viņi tomēr nebūtu ar mieru strādāt pat
par pusalgu, lai tikai neatlaistu viņus no darba?
Kur tad viņi lai ietu? Parunājieties ar viņiem tā
vienatne, tad jus dabūsit dzirdēt, ka viņi ir ar mieru,
ja samazina algu, bet tikai lai neatlaiž viņus no
darba.

Jūs,_ deputātu kungi, labi zināt, cik daudz ģime-
nes cilvēku virina Tautas labklājības durvis. Viņi
raud rūgtas un sūras asaras, jo nevar nekur darbu
dabūt. Cilvēki, kas ir strādājuši kā intelligenti dar-
binieki turpat 40—50 gadu, nav vairs spējīgi iet uz
laukiem un strādāt fizisku darbu. Viņi virina mini-
stru^ durvis, un viņiem jāaiziet mājā tukšā un sa-
rūgtinātiem, bet viņu bērni taču tāpat grib ēst, un
viņu sievas tāpat grib apģērbties.

Ja mums citas izejas nav, tad mums jāpieietšim
jautājumam no valstiskā redzes viedokļa un jāaiz-
mirst personības un partijas. Dēmagoģija šai lietā
nedrīkst spēlēt nekādu lomu, ne arī personīgās, ne
partijas interesēs. Mums jāķeras pie algu samazi-
nāšanas, kas faktiski domāta tikai vienam gadam.
Citas izejas mums nav. Tāpēc saskaņosimies un sa-
pratīsimies, un man šķiet, ka arī katrs sapratīgs ie-
rēdnis to zinās un sapratīs. Ja ir kādas netaisnības
algu samazināšanas sagrupējumā, tad tās kommisi-
jā var izlabot, un tas tur jāizdara, bet jāsaprot arī
tas, ka citas izejas nav. To prasa mūsu valsts stā-
voklis, un visi, kam ir mīļa mūsu valsts, kam ir dār-
ga Latvija, nemaz nevar citādi darīt: tiem jābalso
par šo likumu!

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Gailītim,

A. Gailītis (zemnieku savienība): Augsti godā-
tie deputātu kungi! Šis likums skar apmēram: 50.000
darbinieku. Bez šaubām, ja valdība ir izdevusi šā-
du likumu, tad valsts darbiniekiem būs diezgan grū-
ti norīt šo augli. Man tomēr jāsaka, ka ikkatram ap-
zinīgam valsts pilsonim pirmā vietā jāstāda valsts
viedoklis. Arī zemnieku savienība piekrīt, ka šinī
laika, kad lauksaimniecībai ir pienākuši diezgan grū-
ti_ laiki, un valsts budžets ir samazinājies galvenā
kārta uz lauksaimniecības rēķina, visiem pilsoņiem
valstī jānes vienlīdzīga atbildība par valsts iekārtu
un jānes arī zināmi upuri.

Es nevaru piekrist tam, ko šeit teica Berta Pīpi-
ņas kundze no demokrātiskā centra — ka zem-
nieku savienība esot ta frakcija,. kura kūdot lauku
iedzīvotājus pret valsts _ darbiniekiem. Zemnieku
savienības frakcijas vārda es kategoriski pasaku, ka

tair kaila nepatiesība. Zemnieku savienība vien-
mēr ir vadījusies ne no šaura partijas viedokļa, bet
no valsts viedokļa.

Mūsu valsts pastāvēšanas laikā algas ir paaug-
stinātas 7 reizes. Es gribētu, godātie deputātu kun-
gi, pateikt, ka pa lielākai daļai valdības priekšgalā,
kad valsts darbinieku algas ir paaugstinātas, ir biju-
ši zemnieku savienības pārstāvji. Vispirms valsts dar-
binieku algas ir normētas 1921. gadā. Toreiz valdī-
bas galva resp. ministru prezidents bijis K. Ulmanis.
Algas atkal paaugstinātas 1924. gada 22. decembrī
— ir pielikta dzīvokļa nauda u. t. t. Ministru pre-
zidentsbija — Hugo Celmiņš. Atkal algas pa-
augstinātas 1925. gada 16. jūlijā. Ministru prezidents
bijis_ Hugo Celmiņš. Vēl algas paaugstinātas 1929.
gada. Arī tad valdības galva bijis zemnieku savie-
nības pārstāvis — Celmiņš. Tā tad, augsti godā-
tie deputātu kungi, zemnieku savienības frakcijai ne-
var pārmest tādu taktiku, ka tā būtu nostājusies ne-
labvēlīgi pret valsts darbiniekiem. Bet ja mums
tagad ir tādi apstākļi, ka valsts saimniecības ienā-
kumi ir samazinājušies, kad zemnieki atkal ir kri-
tušipar upuri valsts stāvoklim, tad ir pareizi, ka val-
dība ar satversmes 81. panta kārtībā izdoto likumu
valsts darbinieku algas ir samazinājusi.

Es negribu noliegt, ka vienā otrā vietā būs no-
darītas zināmas pārestības. Dažos resoros darbs
tiešām ir diezgangrūts un atbildīgs, un tur ar algu
samazināšanu jābūt diezgan uzmanīgiem.

Man jāsaka, ka arī zemnieki savos budžetos ir
uzņēmušies nest upurus. Nav taisnība, ka tagadē-
jas valdības laikā upurus ir uzlikts nest tikai valsts
darbiniekiem vien. Tekošā gada budžetā arī zem-
nieku ienākumiem — sviesta piemaksām ir atrau-
ti 6.000.000 latu;_ spirta monopola dēļ — kartupe-
ļu cenu pazemināšanas dēļ zemnieki zaudē 2.000.000
latu; tāpat ar cukurbiešu, cenu pazemināšanu viņi
zaudē 2.000.000 latu, kas zemniekiem noņemti.
(Starpsauciens: „Kādi šie skaitļi ir!") Ar muitas,
ta tad netiešo nodokļu paaugstināšanu ari zemnieki
ir uzņēmušies zināmus upurus.

Nekādi nevar pārmest un teikt, ka zemnieku sa-
vienība būtu izturējusies netoleranti pret valsts dar-
biniekiem un pati nebūtu nesusi nekādus upurus.

Pīpiņas kundze vēl runāja par to, ka valsts dar-
biniekiern nostrīpotas ģimenes piemaksas — kas,
bez šaubām,, atsauksies uz viņiem diezgan sāpīgi —,
un ka tās varētu strīpot, varbūt, tikai pirmajām 7
kategorijām. Man liekas, ir skaidrs, ka tā neko lie-
lu nevarēs ietaupīt, jo no I līdz VII kategorijai ir ti-
kai kādi_985 darbinieki, kuru alga kopā ar ģimenes
piemaksām iztaisa tikai apmēram 8% no visas algu
kopsummas. No šīm 7 kategorijām nekas liels ne-
var iznākt, un no šiem darbiniekiem vien valsts sa-
va kasē neko lielu nevarēs ietaupīt.

Runājot par ģimenes piemaksām, mēs taču zi-
nām, ka uz laukiem ģimenes māte nesaņem nekādas
piemaksas, tāpēc ir taisnīgi prasīt mūsu saimnieci-
skas krizes apstākļos nākt valstij pretim un kaut uz
zināmu laiku no ģimenes piemaksām atteikties.

Ja apskatāmies, kā Citās valstīs maksā ģimenes
piemaksas, tad redzam, ka visā Eiropā ģimenes pie-
maksas maksā, tikai 4 valstīs; pārējās valstīs tās
nekur nemaksā jau visus pagājušos gadus. Pagāju-
šajā gada Saeima jau nostrīpoja ģimenes piemaksas
bezbērnu sievāmj tā tad tiem darbiniekiem, kas
strada un pelnī tāpat vienu algu, jādod apģērbs un
uzturs arī sievai. Šim ziņa šiem darbiniekiem ir no-
darīta pārestība jau gadu iepriekš, tāpēc nevar šķi-
rot vienas sievas no otrām, kamdēļ arī tām sievām,
kam ir bērni, to vajaga saprast; krizes laikos nevar
prasīt piemaksas uz citu rēķina.

! 2. JUKS 1933
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Šeit runāja par toka esot lielas piemaksas svie-
stam, bekonam un labībai. Man, deputātu kungi, jā-
saka, ka pašreizējos apstākļos lauksaimniekiem no
valsts kases nedod nekādas piemaksas, bet piemaksā
tikai tik daudz, lai zemnieki saņemtu pašizmaksu un
nezaudētu ražošanas spējas. Zemnieki, saņemot pie-
maksas, nepelni. Dodot viņiem, piemaksas, viņiem
ne tikai neatņem iespēju ražot, bet gan pasarga zem-
niecību no sabrukuma. Mums, taču jārūpējas, lai ra-
žošana nesašaurinātos, lai mūsu valsts nenonāktu
vēl katastrofālākos apstākļos, Lauksaimniekiem
piemaksas izsniedz tikai tāpēc, lai viņiem būtu ra-
žošanas pašizmaksa; šo piemaksu nevajaga uzska-
tīt par valsts piemaksu, bet gan par ražošanas pa-
balstu.

Sociāldemokrātu frakcijas deputāts Višņas kungs
pateica, ka šī summa sasniedzot apmēram, 35.000.000
latu. Man jāsaka, ka tas nav patiesība. Tik liela tā
summa nav — tā ir apmēram uz pusi mazāka.

Bez šaubām, apskatot Ministru kabineta pie-
ņemtos noteikumus, var saskatīt, ka vienam otram
darbiniekam, varbūt, ir nodarīta lielāka pārestība;
bet zemnieku savienība nedomā, ka tāpēc būtu val-
dībai jāatņem uzticība, jāatrauj iespēja strādāt un
darboties turpmāk. Lai varētu sabalansēt budžetu,
lai to varētu sastādīt reālos apmēros, satversmes
81. panta kārtībā izdotais likums jānodod kommisijai.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski.)*)

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Kiršteinam.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Es nebūtu uzkavējis augsto sapul-
ci, ja šeit nebūtu nācis sociāldemokrātu deputāts
Višņas kungs, nostādamies it kā soģa lomā, tanī lai-
kā, kad pēc mūsu pārliecības taisni viņam un viņa
frakcijai vajadzētu būt apsūdzēto lomā. (R. Dukurs
no vietas: „Nu, nu!") Es Jums tūlīt paskaidrošu,
Dukura kungs. (R. Dukurs no vietas: „Lūdzu!")

Višņas kungs šeit pēc kārtas nostrostoja visas
pilsoniskās grupas, arī demokrātisko centru par it kā
divkosīgu politiku. Algu samazināšanas lietā esot se-
višķi vainīgs bijušais finanču ministris Zemgaļa
kungs.

Mēs gluži atklāti varam apstiprināt, ka Zemgaļa
laikā arī algas ir samazinātas, bet gribu arī teikt,
ka tāda algu samazināšana toreiz bija nepieciešama.
To atzina arī paši pilsoniskie valsts, darbinieki un vi-
ņu organizācijas. Toreiz noteikti draudēja lata kur-
sa krišana, un dzīves dārdzība mazinājās, tāpēc ci-
tas izejas nebija.

Man liekas, ka valsts darbinieki būtu ļoti prie-
cīgi, ja viņi paliktu tādā pašā stāvoklī, kādā viņi bijā
Zemgaļa kunga laikā. Diemžēl, valdība ir šinī ziņā
gājusi pārmērīgi tālu, tāpēc ir pienācis laiks, kad de-
mokrātiskais centrs kategoriski pasaka, ka tālākai
algu samazināšanai viņš nepiekrīt, jo tam nav nekā-
da ne tautsaimnieciska, ne taisnības pamata. Dār-
dzība beidzamā laikā nav samazinājusies, bet vis-
drīzākā laikā sāks augt.

Stāvoklis nav tāds., kā to šeit attēloja savā pa-
triotiskajā runā Apiņa kungs, kas teica, ka neesot
nekādas izejas. Mēs šeit gan sākumā deklarējām,
ka tanīs soļos, ko valdība ieturējusi ar šiem 34 izdo-
tiem likumiem, un sevišķi budžeta sabalansēšanā ne-
redzam, ka stāvoklis tiešām 1būtu tik traģisks. Vēl
vakar Ministru kabinets ir pieņēmis budžetu, kas ir

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rigā, Saeimas laukumā.

par 12 miljoniem latu lielāks nekā Skujenieka ^ valdī-
bas sastādītais budžets. Tas rāda, ka valdība at-
zīst par iespējamu pat paaugstināt budžetu, tanī
pašā laikā samazinot valsts darbinieku algas.

Valdība deklarēja, ka pie valsts darbinieku algu
samar 'āšanas ķeršoties kā pie pēdējā līdzekļa. Visi
izdevumi iešot uz leju. Bet ko mēs redzam? — Zem-
nieku grupas pārstāvji aizrādīja uz sviesta piemak-
sām. Ir arī vēl citas piemaksas; piemēram, labības
cenas ir trīs reizes lielākas nekā pasaules tirgū. Tās
paredzētas bagātākiem lauksaimniekiem. Tur uz
leju neiet. Tāpat linu cenas pat paceltas par 40%,
kas ir par 80% augstāka par pirmskara cenām. Jā-
saka, ka valdība nav rīkojusies tā, kā tas bija teikts
deklarācijā; tāpēc no taisnības un lietderības vie-
dokļa mēs nevaram viņai piekrist.

Sociāldemokrātu kungi teica, ka tā esot vislie-
lākā divkosība, ka mēs runājot vienu un darot otru.

Man gribētos viņiem prasīt, ko viņi paši dara.
Viņi aizvien mēdz nostāties varonīgu ierēdņu aiz-
stāvju lomā; bet kā viņi izturas tad, kad viņus aici-
na piedalīties valdībā? Jūs smejaties, Dukura kungs.
Ar smiekliem vien neko nevar pierādīt. (Starpsau-
cieni pa kreisi.) Mēs jūs savā laikā ar lūgšanu esam
lūguši, esam jumssolījuši visādus labumus, esam pie-
solījuši jums dot, cik ministru vietu gribat, bet j'ūs
tomēr nostājāties neatbildīgas opozīcijas stāvoklī.
Kāpēc tas tā, to mēs itin labi zinām. Jūs mēdzat
teikt, ka mēs mīlot „gulēt koalicijas gultā". Jūs,
kungi, diemžēl, esat „iegūlušies maskaviešu gultā".
Šie kungi tur aiz robežas ir uzsēdusies jums uz mu-
guras un diktē, ko jums darīt. Lūk tāpēc jums jāno-
dod valsts darbinieku un visu algoto pilsoņu intere-
ses! Jūs negribat nākt valdībā un tur aizstāvēt
valsts darbinieku intereses. Lūk, tāpēc ir tāds stā-
voklis! (Starpsaucieni pa kreisi.) Jūs itin labi sa-
protat, ka pilsoniskā, nacionālā valdībā ir milzīgs
pārsvars zemniecības partijām, un demokrātiskais
centrs ir vienīgā partija, kas aizstāv arī patērētāju,
pilsētnieku intereses. (V. Bastjaņa starpsauciens.)

Jūs, Bastjaņa kungs, laikam gribat panākt un
droši vien arī panāksit to, ka nodibināsies valdība ar
minoritātēm. (R. Dukura starpsauciens.) Tad, Du-
kura kungs, redzēsim, vai valsts darbiniekiem ies
vieglāk kā tagad.

Loti patīkami nostāties varenu kritizētāju lomā
un pateikt: mēs protestējam, mēs esam pret to. Nē,
kungi, vajaga arī reālu darbu darīt. Ja jūs gribat aiz-
stāvēt patērētāju intereses, nāciet darbā, kad jūs ai-
cina. Ja jūs būtu bijuši šinīs divās valdībās, bez
šaubām, algas nebūtu samazinātas tik stipri kā ta-.
gad. Tas tā nebūtu arī tad, ja dažas grupas, kā jūs
(runātājs rāda uz sociāldemokrātu soliem), nebūtu
ieguldītas „maskaviešu gultā". (Saucieni no vietām.)
Tas bija zināmos nepieciešamos apstākļos, kad jūs
gribējāt arī mūs aizvest uz Maskavu; bet redziet,
ar šo savu „varonīgo stāvokli" jūs neesat nevienam
devuši nekādu labumu, tikai esat nodevuši un vēl
arvien nododat savu strādnieku un zemāko darbinie-
ku intereses. (Starpsaucieni.) — Jā, Dukura kungs,
taisni tādā kārtā!

Mēs, vēl nezinām, kāds liktenis būs šiem liku-
miem, un kādi būs tālākie politisko spēku sagrupēju-
mi, bet ja tie būs nelabvēlīgi valsts darbiniekiem, un
citā politiskā situācijā darbiniekiem būs jācieš vai-
rāk nekā līdz šim, tad vislielākā atbildība par to gul-
sies tieši uz jums.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam. (Saucieni no vietām: „Turies, turies,
Leikart!" — „Tikai par korrupcij'u nerunā!"
Smiekli.)

5
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P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Te
Višņas kungs atkārtoti izteica savas gudrības un ru-
nāja par to, ka vienīgais glābiņš esot dot naudu tiem,
kas patērējot lauksaimniecības produktus; neka_da

. taupība neesot vajadzīga, jādodot nauda, lai varētu
patērēt.

Es nezinu, kur viņš tādas oikonomiskas gudrī-
bas ir smēlies, kur tās ir mācījies. _ Cik mes varam
novērot, tad gan nekur pasaulē pēc viņa metodes
nerīkojas. Visā pasaulē vēro un spriež ta: neražī-
gie izdevumi ir iespējami jāierobežo, turpretimtur,
kur vērtības nāk atpakaļ, taupība ir lieka, tur jādod
līdzekļi lai rodas vērtības.

Nauda ir vērtību apmaiņas līdzeklis, un ja mes
ražojam vērtības, tad droši var tanīs ieguldīt nau-
du, tad nekas ļauns nevar notikt, arī lata -kurss ne-
būs apdraudēts. Bet ja jūs drukāsit naudu, lai nesa-
mazinātu algas un visu tikai patērētu un apēstu, tad
neizbēgami lata kurss kritīs.

Sakait, kas tad lai sagādā naudu, kuru jūs gri-
bat izdalīt patērēšanai, ja jūs naudas drukāšanu acīm-
redzot neatzīstat! Sakait, kas tad lai sagādānaudu,
ko maksāt patērētājiem,! Protams, tā jāsagādā ra-
žotājiem, Latvijas valsts pamatšķirai — Jauku ļau-
dīm. Iznāk tā, ka ražotājiem tikai jāsagādā nauda,
ko izdalīt patērētājiem. Bet kas tad lai pērk ražo-
tāju produktus? Sakait, kurš tādam 1absurdain var
sekot! Tas taču ir absurds! Nekur pasaulēta ne-
rīkojas, bet jūs šeit ieteicat rīkoties pēc tādām re-
ceptēm. Paldies Dievam, jūsu metodēm, sekotāju nav.

Jūs esat pret piemaksām lauksaimniecības pro-
duktiem. Man jāsaka, ja nebūtu piemaksu lauksaim-
niecības ražojumiem, tad laukstrādnieku_ algas būtu
vēl zemākas nekā tagad. Ja tagad laukstrādniekiem ir
tik zemas algas, ja tās ir nokritušās par 30%, 40%; un
pat 50%, tad tas ir tāpēc, ka lauksaimnieki ir novesti
pie bezdibeņa. Lauksaimniekiem vairs nav ienāku-
mu; tāpēc arī laukstrādnieku algas ir nokritušās.
Mēs — lauksaimnieki neesam organizējušies un
sprieduši par to, kā nosist laukstrādnieku algas.
Laukstrādnieku algas nav mākslīgi nosistas, bet tas
ir kritušās dabīgā kārtā. Lauksaimniekiem vairs
nav iespējams maksāt; ja jūs tagad dodat padomu
— atņemt lauksaimniekiem piemaksas, ar tādu rīcī-
bu jūs laukstrādnieku stāvokli vēl vairāk pasliktinā-
sit. Redziet, tādas ir tās lietas!

Dinberga kungs teica, ka ja es savam strādnie-
kam maksātu tik mazu algu, kā saņem ierēdnis, tad
viņš jausen būtu badā nomiris.

Es nesaku, ka zemāko ierēdņu algas ir_ augstas.
Bez šaubām, tās ir zemas, un tāpēc es atkārtoti uz-
sveru, ka zemāko ierēdņu alfas nevajaga aiztikt.
Bet man paliek neskaidrs viens jautājums, proti —
tas, ka, lai gan zemāko ierēdņu algas, bezdarbnieku
algas, ir tikai 60 latu, pat vēl mazāk — 58 latu mē-
nesī, tomēr ir sareģistrējušies gandrīz 6500 intelli-
gento bezdarbnieku. 6500 intelligento bezdarbnieku
stāv ārpusē un gaida, kad dabūs 58 latus mēnesī.
Turpretim,, kad vajaga dabūt kādu kārtīgu laukstrād-
nieku, tad nav neviena kandidāta. Kā fakti rāda, tad
lauksaimnieks staigā apkārt pa Rīgu, meklējot strād-
niekus, un nav, kas brauktu uz laukiem. Mums ir
strādnieku trūkums, bet tanī pašā laikā 6000 intelli-
gento bezdarbnieku gaida niecīgo algu. Es negribu
teikt, ka šī alga būtu augstāka par strādnieku algu.
Bez šaubām, nē! Bet jūs esat radījuši pilsētās tādu
psīchozi, ka neviens negrib iet citur kā tikai uz Rīgu.

Beidzot man jāatbild Apiņa kungam uz to šau-
smīgo dēmagoģiju,ar kuru viņš nāca no šīs katedras,
uz to šausmīgo nepatiesību, it kā jaunsaimnieku frak-
cija un zemnieku savienības frakcija būtu atteikušās
no 20% savas deputātu algas.

Kad tas bija? Es piesaucu te par liecinieku ko-
mandanta kungu. 1931. gada decembra vidū jūs gan
paziņojāt, ka atteicaties no 20% savas deputātu al-
gas. Jūs atteicāties tanī laikā, kad jau zinājāt, ka
Ministru kabinets ir nolēmis samazināt algas, uzlie-
kot krizes laika atvilkumus. Tikai jūs bijāt pārrē-
ķinājušies. Jūs bijāt atteikušies no 20% algas, bet
Ministru kabinets un koalīcija bija lēmusi tikai par
13%. Tā tad nu iznāca 7% par daudz. Konu darīt?
Visus pārējos mēnešus, jau tūlīt ar janvāri sākot,
jūs saņēmāt to pašu, ko visi citi. Pēc tam jūs vēl
nekaunaties kāpt šeit katedrā un teikt tādus melus,
itin kā jūs būtu atteikušies no algas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Lei-
kart, lūdzu nelietot neparlamentāriskus izteicienus!

P. Leikarts (turpina): Ja to saka viens no la-
bākiem jaunsaimniekufrakcijas pārstāvjiem, tad var
iedomāties, kā ir ar citiem. (Jautrība.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dukuram.

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
No katra politiska darbinieka var prasīt, lai viņš par
saviem darbiem arī atbild vēlētājiem. Mēs gribam
prasīt, lai arī valdības partiju pārstāvji visos gadī-
jumos atbildību par tiem nedarbiem, ko izdara, ne-
mēģina uzvelt citiem.

Šodien šeit vesela rinda valdības grupu pār-
stāvju mēģināja savu kļūmīgo soli attiecībā uz valsts
darbiniekiem visādi slēpt un atbildību pa daļai, nezin
kāpēc, uzkraut arī sociāldemokrātiem. Visi šie jūsu
mēģinājumi tomēr ir gaužām neizdevušies, un kad
viņiem drusciņ pieskaras, tie neiztur ne mazākās
kritikas.

Apiņa kungs šeit mēģināja apgalvot, ka šodien
visi mēģinot runāt par labu ierēdņiem, esot milzīgi
liela parāde, jo sanākuši tik daudz darbinieku; tā-
pēc viņiem jāiztopot.

Ja jums tas vajadzīgs, tad par mums — sociāl-
demokrātiem jāsaka, ka mums tas nav vajadzīgs.
Visi valsts darbinieki zina, ka visus pagājušos ga-
dus mūsu uzskati ir bijuši tādi, kādus es izsaku šodien;
tāpēc šodien šeit mēģināt 1pielabināties valsts darbi-
niekiem, kā to mēģināja apgalvot Apiņa kungs, mums
nav vajadzīgs. Tas, varbūt, vajadzīgs jums, bet ne
mums, jo jūs gribat algas samazināt, bet šodien savu
politiku mēģināt segt un runājat tā, lai pielabinātos
valsts darbiniekiem.

Apiņa kungs vēl pārmeta sociāldemokrātiem, ka
sociāldemokrāti aizstāvot vienkāršos strādniekus,
bet nevarot nopietni aizstāvēt valsts darbinieku in-
tereses,

Uz ko pamatojoties, Jūs, Apiņa kungs, varat to
teikt? Vai sociāldemokrāti nav attiecībā uz visiem
algas darbiniekiem vienmēr nostājušies tā, kā mēs
nostājamies arī šobrīd? Vai mēs kādreiz esam šķi-
rojuši algas darbiniekus ierēdņus no algas darbinie-
kiem strādniekiem? Vai mēs kādreiz esam dalījuši
kancelejas darbiniekus, virsniekus u. c. algas; ziņā?
Vai tāpēc, ka viena daļa virsnieku politiski pret
mums ir naidīgi noskaņota, mēs prasām, lai viņiem
samazina algu? Uz tāda viedokļa mēs nekad neesam
nostājušies'. Mēs esam pārliecināti, ka, tiklīdz jūs
jūs sāksit algas griezt nost vienai darbinieku gru-
pai, neizbēgama tas turpināsies tālāk un neapstāsies
arī pie viszemāko valsts darbinieku grupu algām. Tas
mums ir principiāli skaidrs.

Mēs, Apiņa kungs, it labi zinām, ka strādnieku
sievas nesaņem nekādas ģimenes piemaksas. Mēs
zinām arī to, ka vienā daļā vienkāršo strādnieku ir
zināms rūgtums par to, ka valsts darbinieku sievas
saņem piemaksas, bet es, Apiņa kungs, varu apgal-
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vot, ka visos gadījumos, kur mums jāuzstājas strād-
nieku auditorijas priekšā, mēs vienmēr sakām tā: ja
šobrīd jūs savām sievām piemaksas nevarat dabūt,
tad tas nav pierādījums, ka tās jāatņem valsts darbi-
nieku sievām. Mēs gribam gādāt par to, un arī jūs
paši esat gatavi gādāt, lai arī jūsu sievas dabū pie-
maksas. Neatņemot vienai kategorijai viņas iegu-
gumus, jūs uzlabosit savu stāvokli, bet taisni otrā-
di — atņemot vienam viņa ieguvumus, līdz ar to
jūs pasliktināsit arī savu stāvokli! — Mums nav va-
jadzīga parāde, mums nav nekas jāslēpj. Mēs vien-
mēr esam nostājušies tāpat, kā nostājamies tagad.

Gluži to pašu mēs sakām laukstrādniekiem. Mēs
zinām, ka pilsētu strādniekiem ir slimo kasu likums,
bet lauku strādniekiem1 tāda nav. Vai tad pilsētu
strādniekiem jāatņem apdrošināšana slimību gadīju-
mos, tāpēc ka laukstrādniekiem tādas nav? — Mēs
laukstrādniekiem sakām: jums šobrīd nav apdroši-
nāšana slimo kasē, bet tas, ir tāpēc, ka jūs esat vāji
organizēti, jūs neesat pietiekoši aktīvi. Jūs savu
stāvokli varat uzlabot, nevis atņemot pilsētu strād-
niekiem apdrošināšanuslimo kasē, bet gan kopīgi cī-
noties. Kopīgā cīņā jau varat uzlabot arī savu un
visu pārējo strādnieku stāvokli! — Tāda ir bijusi
mūsu pozīcija šinī jautājumā. Veltīgi nākt ar salī-
dzinājumiem.

Saka, ka lauciniekiem esot briesmīgi grūti, bet
mēs domājot, ka viņiem esot ļoti viegla dzīve u, t. t.
Mēs neesam teikuši, ka lauciniekiem ir ļoti viegla
dzīve. Mēs zinām, ka arī lauciniekiem šobrīd ir ār-
kārtīgi grūti. Bet ko Jūs esat darījuši, lai uzlabotu
lauku zemāko iedzīvotāju slāņu stāvokli? Kad mēs,
prasījām, pielīdzināt viņus ārstēšanas ziņā pilsētu
strādniekiem, vai jūs tam piekrītat? Kad_ mēs pra-
sījām dzīvokļu ziņā uzlabot laucinieku stāvokli, vai
jūs tam piekrītat?

Tūlīt pēc šī likuma pieņemšanas vai noraidīša-
nas mēs sāksim apspriest citu satversmes 81. panta
kārtībā izdoto likumu — par lauku iedzīvotāju ār-
stēšanu. Jūs, lauku pārstāvji, lai gan sakāt, ka aiz-
stāvat lauciniekus, tomēr neesat uzstājušies pret sa-
tversmes 81. panta kārtībā izdoto likumu par lauku
iedzīvotāju ārstēšanas pasliktināšanu. Jūs lepoja-
ties, ka aizstāvat lauku intereses, bet šeit to nedarāt.
Mēs būsim arī pret šo pasliktinājumu, bet jūs, acīm-
redzot, nobalsosit par to, ka līdzekļi lauku iedzīvo-
tāju ārstēšanai samazināmi par SOO'.OOO latu. Tāda
ir jūsu nekonsekventā un mūsu konsekventā politi-
ka. Mums šeit pārmest nevienlīdzību nav nekāda
iemesla.

Arī Kiršteina kungs mēģināja novelt atbildību
uz sociāldemokrātiem. Viņš to darīja gaužam_ ne-
veikli, sacīdams: «Sociāldemokrāti vainīgi ierēdņu
algu nosišanā, tāpēc ka viņi neieiet valdība," mēģi-
nādams motivēt ar to, ka mēs it kā esot padevušies
kaut kādiem maskaviešiem un viņu iespaidiem. (Ķ.
Kiršteins no vietas: „Tā jau ir!")

Kungi, ja mēs šobrīd būtu valdībā kopā ar jums,
un valdības vairākums nolemtu ierēdņu algas sama-
zināt, vai jūs domājat,_ka mes kaut_ vienu dienu pec
tam vēl paliktu valdībā? Ko jus tāda gadījuma bū-
tu darījuši? Vai jūs paliktu valdība? Es domāju,
ka jūs paliktu gan — tāpat kā tagad un agraL Mū-
su ieiešanai vai neieiešanai valdība šina ziņa nav
nekādas nozīmes, jo visi jautājumi taču nonāk Sa-
eimā, kur mēs par tiem runājam un balsojam. Vai
jūs esat redzējuši, ka mūsu balsis iztrūkst, kad jā-
aizstāv valsts darbinieku algas? Vai pie balsoša-
nas, tad, kad likums ir nonācis šeit_ Saeima, mes ne-
darām visu iespējamo, lai aizkavētu valsts darbi-
nieku algu nosišanu un līdz ar to viņu stāvokļa pa-
sliktināšanu?

Man jāsaka, ka visa tā jūsu runāšana par mūsu
neieiešanu valdībā, un ka ierēdņu stāvokļa paslikti-
nāšana esot tā rezultāts, ir tikai tukšas frāzes. Jūs,
centra kungi, mūs gan it kā aicināt valdībā, bet paši
baidāties no mūsu ieiešanas tanī un esat laimīgi, ka
mēs tur nesēžam.

Patlaban pie mums stāvoklis ir tāds pats kā
Igaunijā, kur pilsoniskās centra partijas arī ir de-
klarējušas prasību sastādīt valdību bez sociāldemo-
krātiem. Tā tad visu — tikai ne ar sociāldemokrā-
tiem! Centra kungi, jūsu vēlēšanās, lai mēs pieda-
lītos valdībā, ir tikai maskota viltība; tā nav jūsu
aiz pārliecības teikta doma, un tāpēc mēs jūsu frā-
zēm arī neticam.

Bez tam man te jāuzsver, ka mēs nevadāmies
no tā, ko jūs gribat, vai nē, kas jums patīk, vai nē.
Nē, kungi, mums ir savi uzskati, un tiem mēs se-
kojam.

Kāpēc mēs nepiedalāmies valdībā? Tāpēc, ka
zinājām, ka visas šīs valdības tagadējā krizes laikā
visas savas reorganizācijas izdarīs uz valsts darbi-
nieku un uz trūcīgāko iedzīvotāju rēķina. Mēs nee-
sam maldījušies.

Pagājušajā gadā, kad pirmo reizi bija runa par
darbinieku algu samazināšanu, jūs teicāt, ka tā lieta
nebūšot tik „fērliga". Jūs aizrādījāt, ka klīstot bau-
mas, ka lata kurss kritīšot, un, tā kā valsts darbi-
nieki ir valstiski noskaņoti, viņi piekritīšot algu sa-
mazināšanai. Visādi jūs centāties pierunāt valsts
darbiniekus algu samazināšanai. Mēs jau toreiz tei-
cām un aizrādījām, ka algu samazināšana nav pie-
laižama, un ja toreiz daudzi mūsu valodu nesaprata,
tad tagad viņi to saprot. Tas, uz ko demokrātiskais
centrs ierēdņus toreiz aicināja, bija tikai sākums.
Jau toreiz mēs teicām, ka tā lieta ies tālāk, un ta-
gad tiešām tas tā arī notiek. (Starpsaucieni.)

Jūs sakāt: nu jā — bet tā partija, kas stāv uz
algas darbinieku interešu aizstāvēšanas viedokļa, tā
tam nepiekrīt. Jūs esat vienā gadījumā piekrituši,
otrā gadījumā kaut kā izvairījušies no atbildes; tre-
šā gadījumā jūs taisāt lielu troksni, bet atklāti nepa-
sakāt, vai jūs vilksit konsekvences, ja Saeima sa-
tversmes 81. panta kārtībā pieņems šos noteikumus.
Ja jūs nostātos atklāti, ticiet man — koalīcija runātu
citādi; bet jūs par katru cenu turaties valdībā, un
algas darbinieku intereses tiks nodotas. Ja nebūs
vairākuma šī likuma noraidīšanai, atbildība kritīs uz
jums. (Starpsaucieni.)

Diemžēl, — jūs sakāt, — valdība tagad iet tā-
lāk, nekā mēs toreiz pieļāvām. — Mēs zinājām, ka
viņa ies tālāk, jo vajaga tikai vienu gadu atbalstīt
lauksaimniecības piemaksu politiku, lai neizbēgami
nāktu tālākās sekas. Mums bija vairāk kā_skaidrs,
ka ilgāk par gadu valdība šo piemaksu politiku ne-
izturēs. Ja zemnieku savienība paliks pie savas ie-
tiepības un neatteiksies no uzskata, ka piemaksas, jā-
turpina maksāt, tad valsts darbiniekiem draud vēl
turpmāka algu samazināšana. Ja tagad pieņems šo
algu samazināšanu, tad arī ar to nepietiks. Būsim
gatavi piedzīvot vēl tālākus samazinājumus.

Te atkal nāks Apinis un atkal ar lielu patosu slu-
dinās, ka to prasa valsts glābšanas intereses; bet
tanī laikā algas, ko atņems valsts darbiniekiem, ar
devīgu roku izmaksās vienai nelielai daļai turīgo
lauksaimnieku. Es saku — nelielai daļai, tāpēc ka
patiesībā tas tā ir.

Ņemsim, piemēram, labības cenas. Jūs sakāt:
lauksaimniekiem iet grūti, un ar piemaksām lauk-
saimnieku stāvoklis tiek uzlabots. Bet no 231.000
lauku saimniecībām labību nodevušas tikai 45.000
saimniecības, apmēram % daļa, un tās ir lielākās, tu-
rīgākās lauku saimniecības. Mums ir daudz apga-
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bālu Latgale, Ziemeļvidzemē, Vidzemes jūrmalā,
Kurzemes jūrmalā, kur savam patēriņam daudz vec-
saimnieku šobrīd labību pērk. Tagad, kad Saeimā
paceļas jautājums par labības cenu pazemināšanu,
šinīs pašas dienās man nācās būt vecsaimnieku vidū
(sauciens no vietas: „Kas par brīnumu!") ?— nav
nekāds brīnums —, kur ar lielu interesi lasīja ziņu,
ka ir runa par labības cenu pazemināšanu. Viņi
sprieda: labi būtu, ja to izdarītu, jo mums arī la-
bība jāpiepērk. Pat vecsaimnieki labību pērk! (/.
Bērziņa starpsauciens.) — Jūs to nezināt, Bērziņa
kungs?? Nu tad aizbrauciet uz Vidzemes jūrmalu,
no Ainažiem līdz Carnikavai. (/. Bērziņa starpsau-
ciens.) To pērk nevis zvejnieki vien, bet diezgan
platā joslā jūs sastapsities ik uz soļa arī ar vecsaim-
niekiem, kuri saka: „Mēs neesam ne kilograma labī-
bas nodevuši, ar savām piemaksām jūs barojat tikai
sesto daļu lauksaimnieku un taisni to turīgāko da-
ļu." Jūsu piemaksu politika ir taisni nevēlama lauk-
saimniekiem —? tāir tikai lutināšanas un uzbaroša-
nas politika, turīgāko Zemgales lauksaimnieku luti-
nāšanas politika, kas lauksaimniecībai kā tādai itin
nekā nedod.

Šī piemaksu politika itin nekā nedod arī lauk-
saimniecības kultūras pacelšanā. Jūsu piemaksu po-
litika līdz šim brīdim nav devusi nekā pozitīva. Ja
jus šeit sakāt, ka šo piemaksu politiku prasa lauk-
saimnieku intereses, tad tas ir aplami teikts; to pra-
sa tikai šauru grupu intereses, to prasa pilsonības
šķiras šauru grupu politika.

Valsts darbiniekiem jāsaprot, ka šo šauro šķiras
interešu apmierināšanai viņiem ir bijuši jānes upuri
līdz šim un būs jānes arī turpmāk. Nekādas frāzes
par to, ka to prasa valsts intereses, ka no valsts in-
terešu viedokļa katrā ziņā tas jādara un ir vēlams!

Jūs tagad sakāt: nodosim likumus kommisijai —
tur tos izlabos. Izrādās, ka pat galējā labā spārnā
ir deputāti, kuriem arī ir iebildumi pret šiem satvers-
mes 81. panta kārtībā izdotajiem noteikumiem, ka
tur kaut kas jāgrozot. Vieniem nepatīk tas, ka ir
skarti aizsargi, otriem atkal nepatīk,.ka ir skartas
matēs. To visu varēja novērst jau tad, kad valdī-
ba — Ministru kabinets apsprieda šos noteikumus,
bet tad jūs par to nelikāties ne zinis.

Starp citu Rimbenieka kungs šeit ieteica — uz-
dot kommisijai termiņu, kādā šis likums izskatāms,
vai nu nedēļu, vai 2 nedēļas. Jūs, Rimbenieka kungs,
itin labi zināt, ka sociālās likumdošanas kommisijā
guļ daudz likumprojektu, kurus arī Saeima ir uzde-
vusi steidzīgi izskatīt, ir noteikts attiecīgs termiņš,
bet šie likumi neiet uz priekšu, stāv uz vietas. Jau
mēnešiem ilgi kommisijā guļ likums par dubultiem
amatiem, Rimbenieka kungs, bet ir vesela rinda jū-
su kungu, kas šinī kommisijā sēd un dara visu ie-
spējamo, lai šis likums neredzētu dienas gaismas.
Mums nav ne mazāko šaubu par to, ka jūsu mas-
kēšanās šinī gadījumā, lai, nododot likumu kommi-
sijai, noteiktu likumam izskatīšanas laiku, kādā jā-
izdara grozījumi, ir tikai tukši vārdi. Šinī pavasara
sesijā, kad vistuvākā laikā plenārsēdē gaidāms
budžets, nekādus strīdīgākus likumus, acīmredzot,
nevarēs pieņemt. Jūs ar to tikai gribat palīdzēt
vieglāk nodot valdības grozījumus kommisijai, tur
tos uz ilgu laiku iesaldēt un panākt ierēdņu algu
apcirpšanu un ģimenes piemaksu likvidēšanu.

Jūs šeit uzstājaties ar skaistiem vārdiem sakarā
ar matēs dienu: glābiet māti! Tās visas ir tikai tuk-
šas frāzes un klaja liekulība. Valsts darbinieka mā-
tei jus šobrīd sitat _pātagas cirtienu sejā. Visa šī ru-
nāšana augstā stilā ir nevietā.

Šinī ziņā arī mums nav illūziju par to, ka val-
dība varētu savu politiku grozīt. Tāpēc, ja kāda

no pilsoņu grupām, kura šobrīd it kā kritizē valdī-
bas satversmes 81. panta kārtībā izdotos noteiku-
mus, grib, lai šie noteikumi netiktu realizēti, lai tā
tuht pat balso par to noraidīšanu. Tas ir vienīgais
līdzeklis kā novērstno valsts darbiniekiem to sma-
go draudu, kas karājas pār viņu galvām. Agrākos
gājienos jums izdevās nocirpt algas ar kaut kādiem
augstas valsts politikas motīviem. Šobrīd valsts
darbinieki, acīmredzot, vairs neļaujas ar šādiem mo-
tīviem maldjnāties. Valsts ierēdņi jūt, ka tālāka al-
gu samazināšanu vienkārši vairs nav pa spēkam ze-
mākām un vidējām valsts darbinieku grupām, tāpēc
viņiem nav nekādu illūziju.

Mēs gribam aicināt viņus atmest katru uzskatu
un domu par to, ka viņi kā intelligentu profesiju dar-
binieki šinī ziņā būtu kaut kāds izņēmums no pārē-
jiem algas cilvēkiem. Šinī ziņā mēs nemaz negri-
bam viņiem kaut kādi pielabināties un teikt kaut kā-
dus komplimentus. Mēs atklāti pasakām: jūs esat
tādi paši algoti darba strādnieki kā vienkāršie strād-
nieki. Jūs pārdodat savu darba spēku, un jūsu in-
teresēs ir, lai jūsu darba spēku nenoplicinātu līdz pē-
dējam, lai jūsu materiālais stāvoklis būtu nostādīts
ta, jca jūs būtu darba spējīgi ilgākam laikam. Katrs
ierēdnis sapratīs, ka tas nav pretvalstiski, bet aug-
stākā mērā valstiski, jo uz viņu pleciem gulstas viss
dzīvais ražojošais valsts darbs. Ja jūs to gribat
graut, tad — turpinaitj Valsts darbinieki jums ne-
kādu svētību šai darbā nedos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Beldavam.

K. Beldavs (kristīgais darba bloks): Deputātu
kungi! Varbūt, es šodien nebūtu stājies šai vietā,
ja Višņas kungs ar savu demagoģisko runu nebūtu
mani uz to izsaucis. Es tagad turu par savu pienā-
kumu pāris vārdiem viņam atbildēt.

Mēs cenšamies pēc sociālas taisnības (starpsau-
ciens: „Debesīs!"), jo mēs gribam nodot šo likum-
projektu kommisijai (starpsauciens pa kreisi: «Diev-
mātei!") ar to nolūku un nosacījumu, lai tas vienas
nedēļas laikā naktu plenārsēdē.

Iepriekšējais
^
runātājs — Dukura kungs aizrādī-

ja, kakommistja esot visādi un daudz materiālu
priekša. Man jāsaka, Dukura kungs, ja tiešām jums
šis likums tarup, kā jūs sakāt, tad visi materiāli iz-
šķīdīs uz visam pusem,_un kā uz ērgļa spārniem pa-
celsies šis likums, un jus to ņemsit priekšā. - Ja jūs
gribēsit šo likumu vienas nedēļas laikā izskatīt, tad
jus to varēsit — tad parādīsies jūsu mīlestība uz ie-
rēdņiem. Iespējams tas ir. Ja jūs to gribat, tad va-
rat to izdarīt bet ja_ negribat, tad nedarīsit. Iekams
šis likums stājas speķa, to var grozīt.

Man jāsaka, ka arī mēs uz šo likumu skatāmies
ka uz negatavu projektu, kas ir labojams; tāpēc mēs
gribam to nodot kommisijām, lai to izlabotu. Se-
višķi mums nepatīk, ka tas dažā ziņā nāk par ļaunu
ģimenei. To var izlabot, ja jus gribat, bet ja jūs ne-
gribēsit, tad to nedarīsit; mes strādāsim. (Starp-
saucieni.)

Višņas kungs aizrādīja, ka mēs kristīgā darba
bloka deputāti, dažs_balsojot vienādi un dažs otrā-
di. Višņas kungs, ka jus to nevarat saprast, ka arī
pie mums ir deputāti, kas grib ievērot savu vēlētāju
izteiktas domas! Vai jus tā nedarāt? Mēs to da-
rām! (Starpsaucieni.) Piemēram, mani vēlētāji ir
pa lielākai daļai zemkopji, mazi cilvēciņi, mūrnieki,
amatnieki, rokpeļņi, kas iet un strādā dienu dienā,
be_t ierēdņu nav_ gandrīz nemaz. Jus brīnāties, ka
mes saviem velētajiem piegriežam tādu vērību. Vai
tad jus paši to nedarāt? Kāda tiesība jums ir mums
uzbrukt? (Troksnis.) Kāda tiesība jums ir mums
mest akmeņus? (Troksnis.) Lūdzu — atļaujiet iz-
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teikt patiesību! _ Man jāsaka, ja šo likumprojektu
nodos kommisijām, mes — visi 6 vīri vienprātīgi
strādāsim, lai šis likums iznāktu taisnīgāks nekā irtagad. (Starpsaucieni.)

Pīpiņas kundze, atļaujiet man teikt dažus vār-
dus ari par Jums. Jus izsaucāt šeit mani ar saviem
vārdiem. Jus sacījāt, ka es toreiz runājis par bēr-
niem, kas vel neesot dzimuši; tagad tie esot dzi-muši — lai nu par tiem gādājot. Protams, maziemļaudīm 9 latu piemaksa mēnesī ir par mazu. (Starp-
saucieni) Es Jums teikšu vēl ko, Pīpiņas kundze!
Jus teicat tādus vardus,_ka mēs esot lauzušies šurp
uz šokatedru. Ar to Jus mus esat apvainojusi. Vai
Jus tāpat nelauzāties uz šo katedru? (Troksnis.)
Vel es Jums teikšu, Pīpiņas kundze, kāpēc mēs lau-
zāmies uz šo katedru. Tāpēc, ka mēs Jūsu aborta
likumu — tas taču ir Jūsu likums — uzskatījām par
sievietes pazemošanas likumu! Tāpēc mēs lauzā-
mies šurp! Aborta likums ir latviešu sievietes un
matēs pazemošanas likums, jo tas nodod sievieti vī-
rieša vara un noteikšanaMan šķiet, cienītā kun-
dze, ka ta Jums nevajadzēja runāt, jo Jūs dažā labā
sapulce esat dzirdējuši, ko saka latviešu sievietespar Jūsu likumu. Jo vairāk es brīnos, ka Jūs mumsšeit parlamenta uzbrukat, runādama par divkosību.
Redzēsim, kāda bus Jūsu frakcijas divkosība!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dubinam.

M. Dubins (Agudas Jisroel): Augstais nams!
Šodien šeit ir sapulcējušies ierēdņi, lai noklausītos
savu aizstāvju runas, bet kad viņi būs atgriezušies
mājas, tad gan,_ laikam, tiem bus jāatzīst, ka šova-
kar viņus aizstāvēja loti vāji un nespēcīgi.

Galvenais ierēdņu aizstāvis ir demokrātiskais
centrs. (Jautrība.) Demokrātiskais centrs vienmēr
izliekas par karstu valsts ierēdņu aizstāvi. Bet vaišoreiz tas ta ir? Apskatīsim, kā demokrātiskais
centrs izturas citu reizi, kad viņam jārealizē kādas
svarīgas partijas prasības, un kā tas izturas šovakar.

Kad sava laika izglītības ministris Ķēniņa kungs
gribēja Saeima izvest cauri likumu pret minoritātēm,
no kura ierēdņiem nebūtu nekāda labuma, Breikša
kungs sacīja, sisdams ar dūri uz katedras: mēs iz-
stāsimies no koalicijas, nepaliksim koalicijā nevienu
minūti vairāk, ja noraidīs šo likumu! Tā arī notika.
— Izglītības ministris_ paziņoja demisiju, un Skuje-
nieks bija spiests atkāpties. Demokrātiskais centrs
pieradīja, ka viņš realizē to, ko nopietni grib. Šo-
vakar, diemžēl, redzam, ka demokrātiskā centra
pārstāvji nedoma ta, ka viņi saka, un grib citādi, kā
tie runa. (Jautrība.) Viņi grib ierēdņu algu sama-
zināšanu, tikai ne ar demokrātiskā centra, bet mi-
noritāšu balsīm. (Jautrība.) Mēs saprotam Breikša
kunga gudrību, tapec mes sakām: mums ir zināms,
ka vienmēr jābalso pretitn tam, ko saka dēmokra-
tiskacentra deputāti, — ta kā mēs šodien redzam,
ka demokratiskais_ centrs grib, lai mēs balsotu par
šiem likumiem, mes balsosim pret tiem.

Breikša kungs, savā sirdī Jūs nemaz tā negri-
bat

^ šī likuma noraidīšanu; Jūs to tikai tā izrādāt, lai
ierēdņi redzētu, kaJus cītīgi tos aizstāvat, bet savā
sirdī_ vēlaties pretējo. Tam arī pierādījumi! Ne-
viena avīze mēs neesam lasījuši, ka koalicijā demo-
krātiskais centrs būtu diezin kā uzstājies pret šo li-
kumu. (Smiekli.) Tā tas arī ir bijis. Kad demo-
krātiskam centram prasīja, kāpēc tas nedraud koa-
līcijai ar izstāšanos un nespiež koaliciju atteikties no
algu samazināšanas, nāca Kiršteins un pateica, ka
viņi negribot aiziet no_koalicijas, jo tad viņu vietā
koalicijanaktu minoritātes. Sakait, centra kungi,
kapec jus nebaidījāties aiziet no koalicijas tad,
kad bija runa par minoritāšu skolām? Vai tad

jums nebija bail, ka jūsu vieta var nākt minoritātes?
Lieki te nākt un visu to apgalvot! Ir taču skaidrs,
ka toreiz jus gribējāt panākt likuma pieņemšanu, bet
tagad negribat likuma noraidīšanu. Visu to ievēro-jot, ierēdņiem nevajaga tik ļoti paļauties uz demo-krātisko centru, jo centrs tikai izliekas, ka grib pa-nākt likuma noraidīšanu, bet patiesībā sirdī vēlas kocitu.

Demokrātiskais centrs mīl runāt un uzsvērt, kair daudz intelligento bezdarbnieku, un ka par tiem
j'agada. Sakait, kapec ir tik daudz bezdarbnieku!
(Starpsaucieni.) Bezdarbnieku armija ir, tikai patei-
coties dažādu monopolu ievešanai, un jūs,, kungi,esat_ pie ta vainīgi. Te vainojama tikai jūsu nelai-
mīga politika.

Ja valdība gribēs klausīt, ko saka demokrātis-
kais centrs, tad tas viņu aizvedis par daudz tālu.
(Starpsaucieni un smiekli.) Centra kungi, nav ne-
kāds brīnums, ja jus visu esat sagrābuši savās ro-
kas, ka arī intelligentie bezdarbnieki ir zem jūsu ie-spaida, un juste lielāties, ka gādājot par šiem cil-
vēkiem. Ja jūsu politika kungi, būtu bijusi citāda,
tad intelligento bezdarbnieku nebūtu tik daudz, bet
jus braucat tik pa savu politisko ceļu. (Sau-
ci ens_ no vietas: „Jus gribat Dubina politiku?") —
Kamēr bija Dubina politika, tikmēr ierēdņiem vēl bi-
ja labi — viņu algas nesamazināja, nebija bezdarba,
nebija intelligento bezdarbnieku u. t. t., bet tiklīdz
jus sakāt realizēt savu politiku, viss sāka iet uz
slikto pusi. Bijušais finanču ministra kungs Zemgals
bija pirmais, kas samazināja ierēdņiem algas. Koviņš toreiz pateica? — Draud briesmas — lats var
krist. — Vai stāvoklis tagad ir labāks? Absolūti
ne! Ar tādu politiku pie labāka stāvokļa nemaz ne-
var nonākt.

Es domāju, ierēdņiem jāzina, ja viņi grib, lai ne-
samazinātu algas, ja viņi grib, lai varētu dzīvot...
(sauciens no vietas_: „Tad jābalso par žīdiem.")
... — tikai ne par demokrātisko centru! Būs laime
ieredņiemun visiem Latvijas iedzīvotājiem, ja Sa-
eima nesēdēs 6 demokrātiskā centra deputāti, bet
viens vai divi; tikai tad valsts varēs zelt un pastā-
vēt, ja visi ierēdņi, kas balsoja par demokrātisko
centru, to turpmāk vairs nedarīs. Jūs redzat, kur
šie politiķi mus ir noveduši, un tas nav vēl gals.
Nāks daudz kas vel talak!

_ Višņas kungsstāstīja, ka katoļu dievs esot pret
ierēdņiem, un tapec katoļu garīdznieki balsošot pret
ierēdņiem. Pastoru dievs ir neskaidrībā, tāpēc pa-
stori balsos uz 3 frontēm: 2 par, 2 pret un 2 attu-
resies._ Es tagad pieradīšu Višņam, ka žīdu dievs ir
vislabākais, un balsošu par ierēdņiem. (Jautrība.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Dubins pacēla priekškaru,
kaste jau rēgojas, proti — viņš jau gaida, kad varēs
sedet valdības solos. Mums absolūti nav žēl, ka
viņšto panāktu, ja viena daļa latviešu pilsonības to
gribētu. Mes droši un skaidri pasakām — ne tā, kā
Dukura kungs teica, it kā mēs baidītos —, ka mēs
esam gatavi iet to ceļu, kuru jūs gribat iet.

Dubina politika ir tā, kuras augļi jābauda visai
Latvijas tautaiļ par to galvenam kārtām atbildīgs ir
Dubins ar savam saimnieciskajam un citām lietām,
kuras stāv viņa šauras grupas interesēs un tiek rea-
lizētas uz darba_ tautas rēķina, lai daži tiktu bagāti.
Dubina ceļus mes nevaram iet. Varbūt daļa latvie-
šu pilsonības var to_ darīt — mēs tai novēlam lai-
mīgu ceļu. Apzinīga pilsoņu daļa to pratīs pietie-
koši novērtēt.
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Man gribētos atbildēt deputātam Beldava kun-
gam. Vairums mācītāji gan nosvērti un lēnīgi pa-
māca savus bērnus — tā dara vairums dvēseles ga-
nu, bet daudz netrūka, kad Beldava kungs būtu kri-
tis histērijā. Viņš pārmeta deputātei Pīpiņas kun-
dzei. Beldava kungs vēlas, lai mūsu sievietes ietu
tumšus ceļus — pie dažādām pūšļotājām un citur;
Pīpiņas kundze grib, lai zinību vīri to. novērstu. Bel-
dava kungs, vai arī dieva vārds nesaka to pašu, ka
vajag iet gaismas ceļu un nevis tos tumšos ceļus,
kādus iet jūs gribat piespiest trūcīgās sievietes, sa-
vas politikas un aklības dzīti? Man šķiet, ka Bel-
dava kungam kā mācītājam absolūti šim jautājumam
nevajadzētu pieskarties.

Kas attiecas uz to, ka visi 6 kristīgā darba blo-
ks deputāti balsos par likuma nodošanu kommisijai,
un ka tur tanī kommisijā to nu varēs labot un izla-
bot, man jāsaka ar tiem pašiem bībeles vārdiem:
„Svētīgi tie lētticīgie" u. t. t. — ko viņi tur nu ie-
mantošot. Lai nu jums būtu tā svētība un tas spēks,
bet man gan šķiet, ka jums tā spēka nebūs! (Ķ. Bet-

. davs no vietas: „Nāciet mums talkā!") Es Jums
noteikti varu pateikt, ka līdz 1. jūnijam jūs itin nekā
nepanāksit. Es jums saku, jūs absolūti nekā nepa-
nāksit. Es jums ieteiktu šai jautājumā nepiekāpties,
paklausīt bloka vairākumam, nešķelties un nākt šeit
un skaidri un noteikti pateikt, ka vajaga rīkoties tā
un ne citādi.

Apiņa kungs šeit teica, ka valsts darbinieki paši
to saprotot un esot ar mieru, ka viņu algas samazina.
Man ir citādi argumenti un fakti. Piemēram — Dzir-
kaļa kungs, kas ir vienas valsts darbinieku organizā-
cijas priekšgalā. Viņš ir zemnieku savienības cil-
vēks, bet tomēr veda valsts darbiniekus uz protesta
sapulci. Tā tad arī zemnieku savienība protestē.
Gailīša kungs saka, ka tā tas neesot, tomēr jūsu pa-
šu biedri protestē un nepiekrīt likumam. Par to, ko
jūs esat lēmuši savās akadēmiskās sekcijās, ir dots
norādījums no augšas, tāpēc arī ir iznācis tā, ka tam
piekrīt. Neviens tam nepiekrīt! Un kāpēc? Tā-
pēc, ka visa budžeta sastādīšanā mēs neredzam sa-
šaurināšanos. Ja budžeta kopsumma aug, ko es tei-
cu jau pagājušo reizi, tad nav nekādas vajadzības
pieskarties valsts darbinieku algām, par kurām jūs
teicāt, ka tās būšot vispēdējās, kam ķeršoties klāt.

Šeit galvenā kārtā mēs uzsveram, ka, šo ceļu
ejot, tiek ievadīts virziens uz tā saucamo „rata kam-
bari". Pret to mēs protestējam.

Te nāca arī Dukura kungs un teica: redziet,
mēs esam teikuši to un to. Jūs esat palikuši skani
skanošs zvārgulis — un tāds zvārgulis, ar kuru
politiskie spēki absolūti nerēķinās, jo jūsu Mendera
un Buševica kungu taktika ir iedzinusi jūs nožēloja-
mā stāvoklī. Jūs stāvat pie šīs sienas, protestējat,
kliedzat un vairāk nekā pateikt nevarat, tāpēc jūsu
taktikai nav absolūti nekādu reālu panākumu. Mēs
zinām, jūsu stāvokli Augstajā namā.

Jūs prasījāt, ja šī valdība kritīšot, kas nākšot
tās vietā. Dubina kungs to pateica. Ies turp! (Rā-
da uz minoritātēm.) Mēs neturamies pie valdības
par katru cenu, vajadzīgā brīdī to teiksim un arī
turpmāk necentīsimies pie tās turēties. Nevajaga
apgalvot, to, kā absolūti nav. Principiālo ceļu mēs
varam sev pastāvīgi nospraust. Ja šis ceļš to pra-
sa, tad mēs varam nostāties pat tādā politiskā stā-
voklī, kādā jūs esat, bet tādā stāvoklī var nostāties
tikai tad, ja sabiedrības spiediens ir tik liels, ka visa
šī ievadītā politika, kad uz algoto darbinieku rēķina
grib sabalansēt budžetu, atņemot līdzekļus tiem, kam

(Slēgta pīkst. 22.45.)

tie vajadzīgi eksistencei, un dodot tiem, kam manta
krājas, tiek atzīta par nepareizu.

Leikarta kungs, ja arī Jūs par šo jautājumu do-
mājat, tad sakait, vai Jūsu šaurais uzskats neved uz
tādu politiku!

Sociāldemokrātu kungi un biedri, jus veltīgi šeit
nākat un mums pārmetat tādas Hetas! Saprotams,
atkarībā no visiem minētiem apstākļiem, mūsu frak-
cija arī diktēs un noteiks, ja vajadzēs ieņemt po-
zīciju.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates par abiem
satversmes 81. panta kārtībā izdotajiem noteiku-
miem par valsts algoto darbinieku algu reducēšanu
izbeigtas. Sākam balsot! — Vispirms_ — no-
teikumi par vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez
algas un ceļa aizņēmuma obligāciju izsniegšanu
valsts algotiem, darbiniekiem. Deputāts J. Breikšs,
deputāts R. Dukurs, deputāts A. Dinbergs un de-
putāts 0. Gulbis iesnieguši līdzīgus priekšlikumus.

..Noteikumus par vienas nedēļas papildu atvaļinājumu
bez algas un ceļa aizņēmuma obligāciju izsniegšanu valsts
algotiem darbiniekiem noraidīt."

Likšu priekšlikumu uz balsošanu. Ja to pie-
ņems, minētie noteikumi būs noraidīti; ja to norai-
dīs, būs pieņemts prezidija priekšlikums, un minētie
noteikumi, būs nodoti sociālās likumdošanas, un bu-
džeta kommisijām. — Lieku deputātu Breikša,
Dukura u. c. priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu_ pa-
celties tos, kas ir par tā pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret deputātu BreikšaDukura
u. c. priekšlikuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Par deputāta Breikša u. c.
priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret — 4-5 balsis,
atturējies 1. Priekšlikums, noraidīts. Līdz ar to
pieņemts prezidija priekšlikums, un minētie noteiku-
mi nodoti minētām, kommisijām. — Tagad nāk no-
balsošanā pārgrozījumi noteikumos, par krizes laika
atvilkumiem no valsts, darbinieku, un strādnieku at-
algojuma un no valsts izmaksājamām pensijām. De-
putāti B, Pīpiņa, R. Dukurs, A. Dinbergs un 0. Gul-
bis iesnieguši līdzīgus priekšlikumus —

pārgrozījumus noteikumos par krizes laika atvilkumiem
no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām — noraidīt.

Balsošanas kārtība būs tāda pati kā par iepriek-
šējo likumu. Lieku deputātu Pīpiņas, Dukura, Din-
berga un Gulbja iesniegto priekšlikumu uz balsoša-
nu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputātu Pīpi-
ņas, Dukura u. c. priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret deputātu Pīpiņas, Dukura u.
c. priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par priekšlikumu nodots 40
balsu, pret to nodotas 45 balsis. Deputātu Pīpiņas,
Dukura, Dinberga un Gulbja iesniegtais priekšlikums
noraidīts; līdz ar to pieņemts prezidija priekšli-
kums. — (Saucieni no vietām: „Vēlā laika dēļ") —

Deputāts E. Rimbenieks iesniedzis priekšliku-
mu —

uzdot sociālās likumdošanas kommisijai abus nupat kom-
misijai nodotos noteikumus izskatīt 1 nedējas laikā.

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Rimbenieka priekš-
likumu. Acimredzot vairākums. Deputāta Rimbe-
nieka priekšlikums pieņemts. —

Prezidijs liek priekšā vēlā laika dēļ sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Tas pieņemts. —

Nākošā sēde būs 12. maijā, pīkst. 17.
Sēde slēgta.
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Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Saeimas sē-
de atklāta! —

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; _ pēc tam
turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kartība, pa-
pildināta šādiem likumprojektiem: likums par sodu
likuma un disciplinārsodu likuma ievešanu; likums
par privātiem apsardzības uzņēmumiem un likums
par Varakļānu pilsētas administratīvam robežām.
Vai ir kādi iebildumi pret dienas kārtību? Iebildu-
mu nav. Dienas kārtība pieņemta. —

1. dienas kārtības punkts — p r e z i d i ja z i-
nojumi. Deputāts G. Zemgals demokrātiska cen-
tra vārdā liek priekšā budžeta kommisijā deputāta
K. Kiršteina vietā ievēlēt deputātu J. Breikšu. Ie-
bildumu nav? Šī pārmaiņa ir notikusi. —

Pārejam pie Ministru kabineta satversmes 81.
panta kārtībā izdoto un Saeimai iesniegto noteikumu
nodošanas kommisijām. —

Ministru kabinets ir izdevis satversmes 81. pan-
ta kārtībā pārgrozījumus un papildinājumus pensiju
likuma I daļā. Prezidijs liek priekšā nodot šos pār-
grozījumus un papildinājumus sociālās likumdošanas
un budžeta kommisijām. Ar šiem noteikumiem stāv
sakarā vēl citi satversmes 81. panta kārtība izdotie
noteikumi, proti — pārgrozījumi pensiju likuma II
daļā un pārgrozījumi likumā par pensijām III daļa.
Prezidijs liek priekšā apspriest visus šos satversmes
81. panta kārtībā izdotos trīs noteikumus kopīgi, bet
nobalsot pēc tam par katru noteikumu atsevišķi._ Ie-
bildumu nav? Tas pieņemts. — Vārds deputātam
Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts):_ Godātie depu-
tātu kungi! Tagadējā valdība visā visuma_ ir_ me-
tusies uz valsts darbinieku — galvenā_ kārta ze-
māko valsts darbinieku stāvokļa pasliktināšanu. Mes

jau dzirdējām, ka valsts darbinieku budžets, patei-
coties dažādiem atvilkumiem, ir sašaurināts par
23.000.000 latu. Pagājušajā Saeimas sēdē Augstais
nams pieņēma un nodeva kommisijām vēl dažus
valsts darbinieku apcirpšanas likums, kas no valsts
darbinieku budžeta atkal prasīs 5.580.000 latu. Tā
tad kopā ar šiem jaunajiem atvilkumiem valsts dar-
binieku budžets ir samazināts tuvu pie 29.000.000
latu.

Valsts darbinieku apcirpšanu tagadēja valdība
motīvē ar smago krizes stāvokli un aicina valsts
darbiniekus nākt palīgā glābt tagadējo valdību no
krizes stāvokļa. Turpretim no otras puses mēs re-
dzam ainu, ka valdības partijas un grupas ar devīgu
roku dala valsts līdzekļus uz visām pusēm. Tā pē-
dējās dienās budžeta kommisijā izdalītas daudz un
dažādas summas dažādām lauku iedzīvotāju orga-
nizācijām. Valdība jau tā ir atbalstījusi lauku iedzī-
votājus ļoti plašos apmēros gan piemaksu, gan arī
citādā veidā, bet šīm grupām vēl nepietiek — vi-
ņas prasa vēl arī savām organizācijām, un tagadējās
valdības vairākums ar devīgu roku atkal ir izdalī-
jis šīm organizācijām 26.000 latu — saprotama
lieta, atraujot šos līdzekļus valsts darbiniekiem,

Sociālās likumdošanas kommisijā pēdējo valsts
darbinieku budžeta samazināšanu ir mazliet atvieg-
lojusi, proti — par apmēram 1.700.000 latiem, bet
ar to nebūt nav teikts, ka šāds stāvoklis paliks.
Minētais likums tālāk nonāks budžeta kommisijā, un
diezin vai budžeta kommisijā skatīsies no tāda re-
dzes viedokļa kā sociālās likumdošanas kommisijā.

Tā tad visā visumā šodien var teikt, ka valsts
darbinieki ir saņēmuši vienu ļoti sāpīgu sitienu. Bet
valdībai ar to vien nepietiek — valdība iet vēl
tālāk un ar pensiju likuma grozījumiem grib atkal
no valsts darbiniekiem iekasēt 1.300.000 latu. At-
ņemot arī šos 1.300.000 latu, valsts darbinieku bu-
džets tiek samazināts pavisam par 31 miljonu latu.
— Šī summa, cik zināms, ir aizgājusi lauku bagā-
tākai iedzīvotāju daļai, ir aizgājusi lauku lielsaim-
niekiem.

Ja šos likumus varētu uzskatīt par tādiem liku-
miem, ar kuriem valsts darbinieku stāvokļa paslik-
tināšana nobeigtos, tad, varbūt, valsts darbinieki ne-
būtu tādos apmēros uztraukušies, kā viņi ir uztrau-
kušies šodien; bet ir paredzams, ka tagadējai val-
dībai līdzekļu vēl pietrūks, un ka pēc neilga laika
mēs sagaidīsim atkal jaunus likumus, kas valsts dar-
biniekus vēl turpmāk apcirps, kas viņu budžetu vēl
vairāk sašaurinās.

Rodas jautājums, vai ar šādu valdības soli ir
kas panākts, vai ar šādu valdības rīcību ir saglābts
tagadējais smagais krizes stāvoklis. Jādomā gan,
ka nē, jo šī valsts darbinieku budžeta samazināšana
var izsaukt vēl dziļāku krizi ne tikai lauksaimniecī-
bā, bet arī rūpniecībā. Kā nekā valsts darbinieki ir
tie, kuri galvenā kārtā patērē ražotās preces mūsu
tirgū; ja viņu budžetu tagad stipri apcirpj, tad,
saprotams, viņu pirkšanas spējas sarūk, un līdz ar
to cietīs kā lauku rūpniecība, tā arī pilsētas rūp-
niecība.

Pensiju likuma grozījumiem valdība ir piegā-
jusi no šāda viedokļa. Viņa norāda, ka pensijas
prasot 3 miljoni latu. Pareizi — pensijas prasa
3 miljoni latu; bet šie 3 miljoni latu nebūt nav va-
jadzīgi tikai šiem taisni pensiju likumiem — tā I,
II un III daļai; mums ir arī vēl citi pensiju likumi.
Veciem Krievijas pensionāriem ir savs pensiju li-
kums, kara invalidiem savs u. t. t., u. t. t. Cik ir
noskaidrojies, valdība ar šo likumu ietaupītu
1.300.000 latu, kas nozīmē, ka valdība visiem šiem
likumiem ir spiesta piemaksāt 1.300.000 latu. Bet
valdība arī šo summu, negrib maksāt.
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36. panta pirmajā daļā valdība pasaka, ka turp-
māk valsts darbiniekiem pensiju fondā būs jāiemak-
sā tik, cik to prasīs attiecīgais budžets. Ar to tad
arī pensiju likuma I daļā ir izlīdzināts minimums un
maksimums. Līdzšinējā pensiju likumā bija pateikts,
ka valsts darbinieki maksā pensiju fondā vismaz
2%, pie kam šo normu var paaugstināt līdz 5%.
Acumirklī valsts darbinieki pensiju fondā maksā 3%.
Līdz ar jaunā likuma spēkā stāšanos valdība pare-
dzējusi paaugstināt piemaksas uz 4,5%. Bet ar to
nebūt nav teikts, ka pensiju iemaksu paaugstināša-
nas iespēja būtu izbeigusies. Ja, varbūt, pieņems li-
kumu, kurā paredzēts, ka, sākot ar 60 gadiem, valsts
darbinieki jau jāatsvabina no valsts dienesta, tad
pensiju iemaksas var stiprā mērā paaugstināties,
jo tad pensiju fonds prasīs lielākas summas, nekā
līdz šim likums prasīja parastā kārtībā. Tādēļ arī
36. pants paredz, ka valdībai ir atļauts prasīt ne ti-
kai 5% lielas iemaksas no valsts darbiniekiem, bet
ir tiesība prasīt 10% un pat vairāk, atkarībā no tā.
cik budžets prasīs.

Ja jau valdība ir izdevusi tādu likumu, ka valsts
darbinieki turpmāk iemaksās pensiju fondā visu vaja-
dzīgo summu, tad taču loģiski būtu, ja valdība šinī li-
kuma būtu izdarījusi arī vēl citus pārlabojumus, proti
— nodevusi pensiju fondu pašu darbinieku pārval-
dīšanā. Nevar taču valdība vienam privātīpašumam
uzlikt savas veto tiesības, nevar rīkoties ar privā-
tu kapitālu. Ja valsts darbinieki tikai vieni paši
maksā pensiju fondā, tad pensiju fonds kļūst viņu
privāts īpašums. Neskatoties uz to, ka valdība vi-
sus līdzekļus pensiju fondā prasīs no pašiem valsts
darbiniekiem,, viņa tomēr grib atstāt visu rīcības
brīvību tikai sev. Man jāsaka, ka sevišķi šinī jau-
tājumā valsts darbinieki netic tagadējai valdībai;
viņi netic, ka viņu iemaksātās summas paliks pen-
siju fondā, ka tās neaizies, varbūt, atkal citus ceļus
?— bagātās lauksaimniecības atbalstīšanai.

Šinī likumā ir vēl daži jauni grozījumi, it sevi-
šķi 6. pantā. Līdz šim valsts darbinieki varēja sa-
ņemt pensiju, ja tos atlaida no valsts dienesta štatu
samazināšanas dēļ, jau pēc 10 gadiem. Tad viņiem
bija tiesība saņemt pensiju. Tas pats bija, ja viņus
atlaida slimības dēļ. Tagad valdība 10 gadu vietā
liek priekšā 15gadu. '

Bez tam vēl valdība ir izdevusi jaunu likumu,
ka par 60 gadiem vecāki valsts darbinieki no valsts
dienesta atbrīvojami. Mēs zinām, ka viena liela da-
ļa valsts darbinieku ir iestājušies valsts dienestā
Latvijas tapšanas laikā. Latvija pastāv jau 14 gadu.
Ta tad, ja tagad likumā būs 15 gadu, un valdība, at-
laidīs vecuma dēļ, jau sākot ar 60 gadiem, visi šie
valsts darbinieki būs izsviesti uz ielas bez maizes
un bez jebkāda pabalsta. Šāda valdības rīcība uz-
skatāma par pilnīgi nepielaižamu, jo neviens godīgs
saimnieks pat ar savu lopiņu nerīkojas tā, kā grib
rīkoties tagadējā valdība ar valsts darbiniekiem1. Ja
kāds lopiņš ir nederīgs, tad to nonāvē, nošauj, bet
valdība tagad grib ievest tādu kārtību, ka tad, ja
viens valsts darbinieks ir nederīgs, viņš jāizsviež uz
ielas badā vai, labākā gadījumā, jāiedod viņam uba-
ga spieķis, lai viņš staigā apkārt un ubago. Arī šis
pants stiprā mērā uztrauc valsts darbiniekus, uz-
trauc it sevišķi tos, kuri, darīdami valsts darbu, ir
domājuši, ka vecuma dienas viņi sev būs nodrošinā-
juši. Tagad valdība atņem arī to.

Var jau aizrādīt, ka, j'a šie valsts darbinieki ne-
saņems pensiju, un viņi būs atradušies valsts die-
nesta, tad taču mums vēl ir pašvaldības, kas varēs
sniegt sociālo pabalstu šiem darba invalidiem. Mēs
zinām, kāda ir sociālā palīdzība pašvaldībās. Lie-
lākās pašvaldības vēl spēj izsniegt kādu sociālo pa-
balstu, bet mazākās pašvaldības nav spējīgas to da-

rīt. Tā tad šie darbnieki nevar cerēt uz kādu paš-
valdību sociālo pabalstu, un viņi tiešām būs padoti
bada nāvei. Viņi būs tādi cilvēki, kas būs padoti
lēnai nonīkšanai.

Varētu, varbūt, atzīmēt, ka šim likumam it kā
būtu arī sava labā puse. Tautā tagad stiprā mē-
rā ir uztraukums par to, ka daži pilnīgi spēcīgi cil-
vēki saņem diezgan lielu pensiju. Tagad valdība ši-
nī likumā ir izdarījusi vienu ierobežojumu, kas lielās
pensijas samazina. Tas ir solis, kam var pievieno-
ties arī sociāldemokrātu frakcija. Man tomēr jā-
saka, ka šis viens pārlabojums pensiju likumā nevar
glābt šo likumu, tāpēc sociāldemokrātu frakcija liek
priekšā pensiju likuma I daļas pārgrozījumus un pa-
pildinājumus noraidīt.

Tālāk valdība it kā taupības nolūkā ir izdarīju-
si pārgrozījumus arī pensiju likuma II daļā.

Līdz šim valsts un autonomo uzņēmumu strād-
nieki maksāja pensiju fondā 4% ; tagad valsts uz-
ņēmumu strādniekiem un amatniekiem, valdība uz-
liek par pienākumu maksāt pensiju fandā 6h%. Ja
līdz šim valsts vai autonomo uzņēmumu uzņēmēji,
t. i. darba devēji maksāja pensiju fondā līdzīgas da-
ļas, t. i. visi strādnieki un amatnieki maksāja 4%
un darba devēji arī 4%, tad valdība te ir nākusi ar
ļoti lielu mīlestību pretī darba devējiem. Kad pen-
siju iemaksas darba ņēmējiem, strādniekiem un amat-
niekiem paaugstina, tanī pašā laikā valdība nosaka,
ka katra iestāde, katrs uzņēmums turpmāk iemak-
sās tikai 1,5%.

Atkal jāprasa,vai šis likums nav izstrādāts maz-
liet pavirši. Ja vienā autonomā valsts uzņēmumā
ir zināms budžets, tad šis budžets galvenā kārtā taču
ir sastādīts ar pašu strādnieku ražošanas spējām;
paši strādnieki ar savu darba spēku šīm iestādēm ir
devuši iespēju sastādīt šo budžetu, Tā tad līdzekļi,
kas ir šinīs uzņēmumos, iestādēs, ir pašu strādnieku
sanesti sviedru graši. Tagadējā valdība grib atraut
strādniekiem arī no turienes.

Tagad strādnieku izpeļņa ir stipri samazināju-
sies. Tā ir samazināta ar krizes nodokli, ar atvil-
kumu bezdarba fondam, ar iemaksām pensiju fondā
u. ti t., pie kam strādnieku darba laiks ir stipri sašau-
rināts. Mums tagad ir vesela rinda valsts uzņēmu-
mu, kur strādnieki strādā tikai 3 dienas nedēļā, un
ir _daudz strādnieku, kas tagad saņem tikai 32 latus
mēnesī. Tagad valdība arī šiem strādniekiem uz-
liek jaunu nodevu 2,5% apmērā. Es domāju, ka
katram saprotams, ja kāds strādnieks saņem 32 la-
tus mēnesī, un ja viņam atvelk 6,5%, t. i. 2 latus mē-
nesī, tas ir tik sāpīgs sitiens, ka viņam dažudien
savi bērni jāatstāj bez maizes gabala. Lūk, valdība
to nav ievērojusi, bet visus ir ierindojusi vienā rin-
dā un cērt nost visiem, neatkarīgi no tā, kādi ir viņu
apstākļi, neprasot, vai tas ir iespējams, vai nav.

Valsts uzņēmumu strādnieku stāvoklis ir sevišķi
grūts. Sevišķi grūts ir Latgales strādnieku stāvo-
klis,_n_o kuriem daudzi, kā deputāts Vaivods izteicās
sociālās likumdošanas kommisijā. pārtiek tikai no
kartupeļiem.

^
Tas ir pilnīgi pareizi Neievērojot vi-

su to, tagadējā valdība arī šiem cilvēkiem uzliek
jaunu nodevu.

It sevišķi šo jauno nodevu aizstāv jaunsaimnie-
ku un sikgruntnieku partija, no kuras nāk tagadē-
jais ministru prezidents. Savādi, ka tagadējās val-
dības oficiālais pārstāvis — ministru prezidents
un arī deputāts Šlakans uzstājās uz šīs katedras tad,
kad valdība bija izdevusi likumu, kas gribēja izglābt
Benjamiņu no vairāk desmittūkstošiem latu nodokļu
samaksāšanas. Tad viņš ļoti žēlīgi un ar asarām
acīs runāja uz šīs katedras, ka tas taču neesot Ben-
jamiņa nodoklis, bet nodoklis visiem Latvijas iedzī-
votajiem un taisni nabadzīgākai šķirai; šodien tie-
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šām, tiek apcirpta nabadzīgākā šķira, bet vai Šla-
kana kungs tagad nāk šeit un raud gaužas asaras?
Nē! Var_ redzēt, ka tagadējā valdība ir metusies uz
nabadzīgāko šķiru apcirpšanu. Šī iemesla dēļ sociāl-
demokrātu strādnieku partijas frakcija liek priek-
šā pārgrozījumus pensiju likuma II daļā noraidīt.

Valdība ir izdevusi arī pārgrozījumus pensiju li-
kuma III daļā, paredzot atņemt pensiju sabiedriskiem
darbiniekiem, piem. māksliniekiem, ja viņi nav no-
strādājuši zināmu gadu skaitu. Piemēram, ja līdz
šim kāds no viņiem pēc 5 gadiem nomirst, viņa ģi-
menei bija tiesības saņemt attiecīgu pabalstu jaunas
dzīves uzsākšanai. Valdība, grozot pensiju likuma
III daļu, šo pabalstu ir atņēmusi. Tā tad valdība uz
atraitņu un bērnu asaru rēķina grib gūt ietaupījumus,
lai tos atdotu bagātiem zemniekiem. Šāds stāvoklis
ir galīgi nepielaižams, tāpēc sociāldemokrātu strād-
nieku partijas frakcija liek priekšā noraidīt arī pār-
grozījumus pensiju likuma III daļā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Kiršteinam.

K_ .Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Mums nācās runāt par pensiju li-
kumiem jau vairākkārt pagājušajā sesijā, kad demok-
rātiskā centra frakcija iesniedza ierosinājumu, ko
apskatīja arī sociālās likumdošanas kommisijā. S o-
c i ā 1ā s likumdošanas kommisijā, pār-
runājot pensiju jautājumu vispār, bija vienis
pratis tanī ziņā, ka pensiju likumu
vispār nevajadzētu grozīt, jo tad dar-
biniekiem zūd katra cerība kādreiz
saņemt pensiju pret tām iemaksām,
ko viņi tagad iemaksā pensiju fondā.
Ta bija sociālās likumdošanas kommisijās vienbalsī-
ga vēlēšanās.

Parasti ir tā, ka valdība, izdodot kādu likumu,
kas jau ir pārrunāts kommisijā, pieturas pie pieņem-
tajiem ieskatiem. Šoreiz, diemžēl, tas tā nav no-
ticis. Izdodot pārgrozījumus pensiju likuma I un II
daļā, likums ir grozīts pēc būtības. Varētu vēl sa-
prast, ja krizes laikā likumu grozītu uz zināmu laiku
— piemēram uz gadu, uzliekot valsts darbiniekiem
kādas nastas, tad būtu kāda loģika, un tādus liku-
mus valdība jau vairākus ir izdevusi; turpretim
grozīt likumu un sevišķi pensijas likumu uz visiem
laikiem, pēc mūsu frakcijas domām, ir pilnīgi nepa-
reizi.

Apskatot izdoto likumu pēc būtības, jāsaka, kā
te jau iepriekšējais runātājs aizrādīja, ka valsts dar-
biniekiem šie pārgrozījumi sevišķi nepatīkami tāpēc,
ka maksas, kas līdz šim bija ierobežotas ar zināmām
normām, tagad ir pilnīgi neaprobežotas. Turpmāk
valdība maksās tikai to daļu, kas pienākas par ie-
priekšējo varu laikā nokalpotiem gadiem, bet visas
pensijas par Latvijā nokalpoto laiku
uzliktas pašiem darbiniekiem, pie kam
nemaz nav noteikta augstākā norma. Domā, ka
norma būs apmēram 4j2% no algas, bet tā kā ap-
spriešanā nāks arī vēl likums, ar kuru valsts darbi-
nieku vecumu aprobežo ar 60 gadiem, tad pare-
dzams, ka pensionējamo skaits pieaugs un līdz ar to,
saprotama lieta, pieaugs arī iemaksas pensiju kasē.
Ja valdības vairākums tagad ir nostājies uz tāda
viedokļa, ka pensijas jāmaksā pašiem valsts darbi-
niekiem, ka viņiem pašiem jāiekrāj pensiju summas,
tad taču vajadzēja būt konsekventiem, iet tālāk un
reorganizēt pensiju fonda pārvaldi, nododot to pašu
valsts darbinieku rokās, kā tas ir citos sociālos ie-
stādījumos, nevis, atstāt to valsts rokās. Diemžēl,
tas tā nav noticis; tāpēc likumā nav loģiskas sa-
karības un taisnības.

Uzliekot valsts darbiniekiem uz visiem laikiem
lielas un smagas nastas, tanī pašā laikā — tas
mums sevišķi jāuzsver — ir sašaurinātas valsts
darbinieku tiesības uz pensiju. Šis pasliktinājums
sevišķi attiecas uz likvidācijas gadījumiem. Līdz
šim bija tā, ka darbinieka amata likvidācijas un šta-
ta samazināšanas gadījumos darbinieks saņēma ne-
lielu pensiju arī tad, ja viņš darbā bija bijis 10 gadu
un ja viņš kādu dzīves apstākļu dēļ bija spiests aiz-
iet no sava darba lauka. Tagad šis vecums ir pa-
augstināts uz 15 gadiem. Tā kā mūsu valsts 15 ga-
du vēl nepastāv, tad iznāk, ka visiem, kas tagad
aiziet — kas aiziet tagadējā krizes laikā, kad šie
samazinājumi tiek izdarīti, pensija tiks pavisam at-
ņemta, un daudz darbinieku, kuri tagad maksā pen-
siju kasē diezgan lielas summas, aizejot no sava
darba vai, pareizāk, izspiesti no darba, paliks pavi-
sam bez atbalsta.

Par vienīgo pozitīvo šinī likumā mēs varam at-
zīt 50. panta piezīmes strīpošanu, kas atcel zināmu
prasību likvidējamiem darbiniekiem nodienēt vienā
amatā 5 gadus. Šinī ziņā likums būtu atbalstāms;
bet pēc būtības, kā minēju, tas ir ļoti netaisns un ne-
pareizi uzbūvēts, sevišķi vēl tāpēc, kā teicu, ka šis
likums tiek grozīts uz visiem laikiem.

Mūsu frakcija nevar balsot par šī likuma nodo-
šanu kommisijai un liek priekšā to noraidīt.

Tāpat mums liekas nepareizi grozījumi likuma
II daļā, kur valsts iestāžu strādniekiem uzstādītas
pārmērīgi lielas prasības: šinī krizes laikā prasa ie-
maksāt pensiju kasē 6k% algas. Tas ir par daudz
smags upuris, kas atkal tiek uzlikts uz visiem
laikiem.

Mēs iesniedzam priekšlikumu noraidīt pārgro-
zījumus un papildinājumus kā pensiju likuma I, tā
arī II daļā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Lapiņām.

R. Lapiņš (strādnieku un zemnieku frakcija):
Visi noteikumi, kādus tagadējā valdība ir izdevusi
satversmes 81. panta kārtībā, iziet uz strādnieku
darba algas un vispār strādnieku stāvokļa paslikti-
nāšanu. Tā tas ir arī ar noteikumiem par pensiju
likumu, kas izdoti satversmes 81. panta kārtībā —
arī tie skar strādniekus.

Pensiju likuma I daļā ir runa par iemaksām! pen-
siju fondā. Valdības izdotie noteikumi šīs iemaksas
nesamazina. Lai gan noteikumi, kas ietilpst šī li-
kuma Iedaļā, attiecas arī uz tiem darbiniekiem, kuri
saņem ārkārtīgi lielas algas, un kuriem, bez šaubām,
nekāds pabalsts nav vajadzīgs, tomēr tie attiecas
arī uz veselu rindu tādiem darbiniekiem, kuru stā-
voklis nav vieglais. Mēs zinām, ka šiem trūcīgā-
kajiem darbiniekiem uzliek par pienākumu maksāt
paaugstinātas iemaksas — tāpat kā augstākiem
darbiniekiem. Augstākie darbinieki, kas saņem lie-
lās algas, bez šaubām, atradīs līdzekļus, ar ko šo
robu aizpildīt. Viņi atradīs citus darbus, citas bla-
kus nodarbošanās, kuras tiem nesīs lielu peļņu. Ma-
zo darbinieku stāvoklis turpretim ar šiem noteiku-
miem tikai pasliktināsies, jo, krizei padziļinoties, šo
strādnieku skaits ir samazinājies un tādā kārtā vi-
ņu stāvoklis ir pasliktinājies.

36. pantā minēts, ka agrāko 2%—5% vietā ie-
maksas tiks noteiktas pēc tā, kāds kuru gadu būs
budžets. Mēs zinām, ka šis stāvoklis būs sliktāks,
un zemākiem darbiniekiem 1pensiju fondā būs jāie-
maksā daudz lielākas summas. Mēs zinām, ka kat-
ru gadu valsts budžetā ir iztrūkums, un šī iztrūku-
ma segšanai galvenam kārtām tiek pasliktināts dar-
binieku un vispār strādnieku-bezdarbnieku stāvo-
klis. Sakara ar krizes padziļināšanos, strādnieku
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stāvoklis ir kļuvis arvien ļaunāks, un nav nekādu
izredžu, ka tas varētu uzlaboties.

Par likuma II daļu teikts, ka agrāko 4% vietā
tagad iemaksājami 61*%'. Arī šis paaugstinājums iz-
iet uz strādnieku darba algu pazemināšanu. Tagad
valsts un pašvaldības iestādēs notiek vienmēr jauni
uzbrukumi darbinieku algām, tāpēc arī šis pazeminā-
jums agri vai vēlu tiks realizēts, lai tādā kārtā no
mazajām darba algām sadabūtu vajadzīgo summu
pensiju fondā.

Tā tad visi pasliktinājumi tiek realizēti pret zemā-
ko strādnieku jeb ierēdņu daļu. Turpretim lielo, turīgo
ierēdņu daļai, kuri, bez šaubām, varētu panest šīs
nodevas, stāvoklis nepasliktināsies, jo viņi vienmēr
atradīs blakus nodarbošanos.

Vēl jāatzīmē, ka valsts un pašvaldības iestādes
nodarbina veselu rindu strādnieku, nemaz neievedot
tos štatos. Tādā kārtā tie nesaņems nekādu pensiju.
Lai gan šie darbinieki būs nostrādājuši zināmu lai-
ku, pensiju fondā viņi netiks ieskaitīti. Strādnieki
pašvaldībās jau vairākkārt ir pieprasījuši ievest tos
štatos, bet tas netiek darīts. Tādā kārtā šo mazo un
trūcīgo darbinieku stāvoklis tiek vēl paslitināts, ka-
mēr lielo un turīgo ierēdņu stāvoklis tiek uzlabots.

Visas summas, kas tiek atrautas valsts un paš-
valdības ierēdņiem un strādniekiem, aiziet budžeta
robu aizpildīšanai, aiziet kara sagatavošanai un
strādniecības apspiešanai, aiziet lauku pelēkajiem
baroniem sviesta un bekona piemaksās, kādam nolū-
kam aiziet vairāki desmit miljonu latu. Visu to ņem
no maziem darbiniekiem, lai atbalstītu lauku lielbur-
žuaziju un pilsētu kapitālistus.

Strādnieku un zemnieku frakcija ir pret šiem
satversmes 81. panta kārtībā izdotajiem grozījumiem
pensiju likuma I un II daļā un liek priekšā tos no-
raidīt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Dinbergam.

A. Dinbergs (dzelzceļnieku, valsts darbinieku,
amatnieku un strādnieku arodnieciskā apvienība^:
Deputātu kungi! Te atkal ir runa par diviem liku-
miem, kas nāk par sliktu valsts darbiniekiem. Pir-
mais ir pensiju likums — tā trīs daļas, no kurām II
daļa tieši skar valsts darbiniekus — vai viņi ir štata
darbinieki, vai saņem atalgojumu par stundām, vai
dienas maksu. Valdība ir palielinājusi iemaksu abās
daļās — tiklab I daļā par 2,1/2%- un arī otrā daļā, kas
skar vistrūcīgāko darbinieku daļu — amatniekus un
strādniekus.

Pagarināts ir arī pensijas izkalpošanas laiks no
10 uz 15 gadiem, kas ir ļoti svarīgi likvidējamiem
darbiniekiem. Tāda likvidēšana atkal var notikt, tas
liekas vairāk kā iesnējami, jo valsts darbinieki to
jau ir piedzīvojuši.

Otrā likumā ir runa par pensijas izdienas laika
noteikšanu, par to darbinieku laišanu pensijā, kuriem
ir tagad jau pie 60 gadu. Rodas jautājums, kur lai
iet šie vecie darbinieki, ja pēc pensiju likuma tie visi
no 1. jūnijabūs atlaižami. Kur lai iet sevišķi tie dar-
binieki, kas nav vēl nokalpojuši likumā paredzēto
laiku 15 gadu? Tiem nav, kur iet. Tiem ir ņemtas
tiesības vecuma dienās eksistēt un uzturēt ģimeni.
Ģimenes locekļi nepieaugušu bērnu veidā ir ļoti
daudz šādiem, vecākiem darbiniekiem. Varbūt, ci-
tos apstākļos tas būtu drusku nenormāli, bet tagad,
kara laiku un revolūcijas apstākļu dēļ, ģimeņu ar ne-
pieaugušiem bērniem ir daudz, un, atlaižot tēvus,
šīm ģimenēmar to būs sevišķi daudz pāri darīts. Ja
tādu pensiju likuma grozījumu pieņemtu, tad daudzi
no šiem vecajiem 1 darbiniekiem paliktu taisni uz
ielas. Tā tad iznāk, ka šis likums ir vērsts vairāk
pret valsts darbinieku bērniem, pret pašiem vecā-

kiem darbiniekiem, bet it kā par labu valsts kasei
resp. budžeta sabalansēšanai.

Vēl ir neskaidrības šī likuma 47. pantā un arī
citos pantos, bet pie tām vairs negribu pakavēties,
jo par tām jau diezgan daudz ir runāts. Es vispār
ilgi nerunāšu.

Gribu piebilst, ka ļoti nenormāls ir pats pensio-
nēšanas stāvoklis: valdība var atlaist darbiniekus
pensijā, cik tikai patīk. Tas tā arī ir darīts — vēl ne-
sen. Valsts darbinieki to labi atceras, bet sevišķi
labi to atceras dzelzceļnieki: daudz simtu valsts
darbinieku pērngad palaida pensijā. Turpretim, pā-
rējiem valsts darbiniekiem par to visu jāsamaksā;
tiem atļauta liela privilēģija — tikai maksāt! Kas
var zināt, kas būs turpmāk, ja šo pensiju likumu pie-
ņems tādā veidā, kādā to ir izdevusi valdība? Ne-
var zināt, kā turpmāk pensionēs: varbūt tādos pašos
apmēros kā agrāk, varbūt — mazākos, bet, varbūt,
arī daudz lielākos apmēros. Tādā gadījumā skaidrs,
ka pārējiem valsts darbiniekiem, pensiju fondā būs
jāmaksā daudz vairāk nekā līdz šim.

Nekāda galīga pensiju iemaksu norma nav no-
teikta. Pensiju iemaksas atkarājas no tā, cik liels
pensionēto skaits ir pensijā. Atkarībā no tā, pārē-
jiem valsts darbiniekiem, arī jāmaksā. Turpmāk val-
dība tāpat var noteikt lielu pensionējamo skaitu, tā-
pēc darbinieku iemaksas pensiju fondā var iznākt
daudz lielākas nekā tagad, un kas zina, ar ko tas var
beigties.

Arī otrs likums — pārgrozījumi valsts civildie-
nesta nolikumā, nav pieņemams, jo tas paredz valsts
darbinieku vecumu ierobežošanu pacelt no 65 uz 60
gadiem. Sakarā ar to paredzama jauna valsts izde-
vumu palielināšana, jo no vienas puses valstij būs
jāmaksā pensija — tā būs jāmaksā atkarībā no valsts
darbinieku skaita un algu lieluma —, un tā fc>ati valsts
arī maksās algas tiem, kas stāsies, pensionēto 60-gad-
nieku vietā. Tā tad valstij būs jāmaksā divkārši;
bet arī valsts darbiniekiem būs jāmaksā ļoti daudz.
Pensionējamo skaits, ja pieņems šo likumu, būs
stipri liels. Paredzams, ka 60-gadnieku būs, varbūt,
ne mazāk par 2000. Ko tas nozīmē skaitļos, ko tas
nozīmē naudā, to diezgan viegli iedomāties. Ka tas
atkal nozīmē pensiju fonda iemaksu palielināšanu,
tas ir tik pat droši, kā tas, ka mēs šeit stāvam. Tā
tad iemaksu paaugstināšanai pensiju fondā nav pa-
redzams gals.

Tanī pašā laikā vecie darbinieki, sevišķi tie, kas
nebūs nokalpojuši valsts dienestā 15 gadu, labākā
gadījumā varēs atrasties uz ielas. Vislabākā gadī-
jumā viņi varēs nokļūt nabagu mājā, ja tur uzņems
vecākus darbiniekus kopā ar viņu ģimenēm.

Grūti iedomāties, kādēļ šāds sods uzlikts taisni
vecākiem darbiniekiem, kuriem ir plaši piedzīvoju-
mi, plaša prakse, kuri jāpieskaita labākiem darbinie-
kiem — darbiniekiem ar rutinētām darba spējām.
Uz viņu rēķina taču laikam nedomā mazināt krizi.
Tas būtu absurds. Tam nevar ticēt. Kā jau minēju,
tas krizi nevis mazinās, bet palielinās, jo valdībai būs
jāmaksā gandrīz divkārt tik daudz, proti \— pensionā-
riem un arī jaunajiem darbiniekiem. Ja valdība tādā
veidā grib mazināt krizi, tad — paldies par tādu mēģi-
nājumu!Labāk un pareizāk būtu izbeigt parādu atlai-
šanu tiem, kam ir nekustami īpašumi. Parādu atlai-
šana notiek tikai tiem vien, jo darba tauta — intelli-
gentākie un mazāk intelligentie valsts darbinieki dzī-
vo tikai no savas algas; viņiem nav īpašumu, un tā
tad par viņu parādu atlaišanu nevar būt runa. Pa-
radu

^ atlaišana nekad neskar trūcīgos, nabadzīgos un
tukšākos elementus.

Šis likums — tāpat kā pirmais — valsts darbi-
niekiem nav pieņemams, tāpēc es lieku priekšā pār-
grozījumus un papildinājumus pensiju likuma I un II
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daļā noraidīt. Tāpat lieku priekšā noraidīt pārgro-
zījumus valsts civildienesta nolikumā, par ko arī ie-
sniedzu attiecīgus priekšlikumus.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Zālītēm.

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija): Godā-
tie deputātu kungi! Ikvienam darbam alga pēc no-
pelna! Mūsu ierēdņi šādas laimes, diemžēl, nav iz-
pelnījušies. Ne viņu dēļ Latvija cieš dziļu krizi, bet
mūsu citu aprindu, mūsu iepriekšējo valdību dēļ, pa-
teicoties kurām Latvija ir iestigusi dziļā krizē. Latvi-
jā nebūtu krizes, ja mēs būtu krietni saimniekojuši
— tā, kā mūsu lielākais tautsaimnieks tika aizrādījis.
Mēs, diemžēl, to neesam 'darījuši, tāpēc arī ir paš-
reizējā dziļā krize.

Tagadējai valdībai, varbūt, ir tāda pārliecība,
un viņa, varbūt, arī tiešām domā, ka nav citas izejas,
kā iziet no krizes, ka to var tikai uz ierēdņu algu rē-
ķina. Es neesmu tautsaimnieks, tomēr esmu pārlie-
cināts, ka ir vēl citas iespējas, nepasliktinot ierēdņu
stāvokli, nesamazinot viņu algas, pensijas un nepa-
sliktinot viņu ģimenes apstākļus. Tādas iespējas ir,
ja tikai grib tās atrast, un ja mūsu valdības priekš-
galā, sevišķi finanču resora priekšgalā — es te ne-
vienu negribu apvainot, es valdībai gribu ticēt — būs
cilvēki, kas atradīsies savu uzdevumu augstuma.
Vēl tagad Latviju var izvest no krizes, nepasliktinot
ierēdņu materiālo stāvokli, viņu ģimenes apstākļus.

Diemžēl, ierēdņi ir tie, kurus uzskata par masu,
ar kuru var darīt visu, ko grib. Deputātu kungi, šī
masa, ja viņa ir dzīva, tomēr var būt tāda, kas katru
valdību var nobīdīt no skatuves! To ievērojot, es
tagadējo valdību pat lūdzu nepazemināt algas, nepa-
sliktināt pensiju likumu un atstāt visu pa vecam.

Es te daudz nerunāšu, bet vēlreiz uzsvēršu, ka
ir vēl cita izeja no krizes, ja tikai mums ir laba val-
dība, un es gribu ticēt,ka tagadējā valdība sabalansēs
budžetu bez pieskaršanās algām un pensijām. Es
ticu, ka notiks brīnums, par ko runāju, tagadējai
valdībai sastādoties.

Es nerunāšu pēc būtības, es esmu pret abu veidu
pārgrozījumiem un pasliktinājumiem, ko valdība iz-
dara. Es pilnīgi piekrītu tam, ko šeit sacīja Kirštei-
na kungs, un piekrītu šai gadījumā arī sociāldemo-
krātiem. Ir izeja no krizes, ja mūsu valdība ir spē-
jīga, ja viņa stāv savu uzdevumu augstumā. Tāpēc
es balsošu konsekventi, kā es pagājušoreizi Saeima
izsacījos, pret katru pasliktinājumu

^
ierēdņu algu un

pensiju ziņā, vienalga, vai pasliktinājums notiktu šā-
dā vai tādā veidā. Pasliktinājums, nav vajadzīgs,
īsta valdība to var novērst. Es savus ceļus nelocīšu
nekādas varas priekšā, jozinu, ka tagadējā krize nav
ierēdņu izpelnīta. Ir netaisnīgi, ka ar viņiem ta ap-
ietas! Tā ir valdību vaina, nevis ierēdņu vaina. Tā-
pēc arī tagad lai neuzdrošinās uzkraut ierēdņiem to,
ko viņi nav pelnījuši. Ikvienam lai alga pēc nopel-
niem! Valdības ir vainīgas. Bet šoreiz es negribu
te nevienu aizskart. Es balsošu_ konsekventi pret
katru ierēdņu stāvokļa pasliktināšanu kā _ algu, ta
pensiju pazemināšanas ziņā. Kamēr es_ būšu Saei-
mā, es nepiekāpšos un savus ceļus nelocīšu. Taisnī-
ba saka, ka ierēdņu algas un pensijas nedrīkst sama-
zināt. Es balsošu pret to.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Šternam.

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais
nams! Pensiju likums ir viens no tiem likumiem, ar
kuru tiek dzīta vislielākā dēmagoģija. Šo dēmago-
ģiju sevišķi piekopj uz laukiem tās grupas, kas grib
pielabināties lauku iedzīvotājem; tās ir stipri līdzē-

jušas šo dēmagoģiju uzpūst. _ Tapec šai demagoģi-
jai uz laukiem ir arī lieli panākumi

Piemēram mūsu pensiju likuma ir 6. pants, kurš
nosaka: „Ja ierēdnis ir nokalpojis 10 gadu, un ja
pēc tam viņa vieta tiek likvidēta, un viņš tiek at-
laists, viņam ir tiesība saņemt pensiju." — Šis ie-
rēdnis var saņemt pensiju, lai gan, varbūt, ir pašos
spēka gados. Saprotams, par to var_ rastieš sašu-
tums: sak', kā tas saprotams, ka, piemēram, 30 gadu
vecs cilvēks var jau saņemt pensiju! — Progresīva
apvienība domā, ka tas nav pareizi, un ka šis notei-
kums likumā jāgroza. Var jau but, ka cilvēks, no-
kalpojis 10 gadu var pieprasīt pensiju, bet tad jā-
zina, vai viņš ir darba spējīgs, vai viņš ir_ zaudējis
zināmu procentu darba spēju. Ja viņš zināmu pro-
centu darba spēju ir zaudējis un zināmu gadu skaitu
nokalpojis, tad pensija viņam jāmaksā; ja tas ta
nav, tad nav loģiski, ka pensiju maksa jaunam, spē-
cīgam cilvēkam, maksā tikai tapec vien, ka viņš 10
gadu bijis valsts ierēdnis.

Es esmu pārliecināts, ka tad, ja mes pensiju
likumu attiecīgi izlabosim, mazināsies dēmagoģija,
ko Augstā nama locekli tagad kultivē pret pensiju
likumu. Pēc pastāvošiem noteikumiem tas, kas 5
gadus bijis deputāts un 5 gadus valsts ierēdnis un
vairs Saeimā nav ievēlēts, var saņemt pensiju. Man
šķiet, ka tas nav pareizi. Jauns, spirgts cilvēks ne-
var saņemt pensiju tāpēc vien, ka viņš ko maksājis
pensiju kasē.

Es negribu uzkavēt Augsto namu, jo daudz ir jau
runāts par šo jautājumu, tāpēc īsuma teikšu, ka pro-
gresīvai apvienībai vesela rinda šeit"iesniegto priekš-
likumu ir nepieņemami. Progresīva apvienība pra-
sa, lai pensiju likums tiktu grozīts. Apvienība balsos
par šī likuma nodošanu kommisijai, lai visas nebū-
šanas, kādas pēc mūsu ieskatiem šai likuma sare-
dzamas, varētu izlabot un novērst nepareizības, kā-
das šinī likumā ir ieviesušās pret mušu ieskatiem.
Progresīvā apvienība balsos, par šī likuma nodošanu
kommisijai, lai likumā izdarītu vēlamos pārgrozī-
jumus.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Nobalsošanā
nāk pārgrozījumi un papildinājumi pensiju likuma 1
daļā. Prezidijs liek priekšā nodot šos noteikumus
sociālās likumdošanas un budžeta kommisijām. De-
putāti P. Zeibolts, K. Kiršteins, R. Lapiņš un A. Din-
bergs iesnieguši līdzīgus priekšlikumus —

pārgrozījumus un papildinājumus pensiju likuma I daļā
noraidīt.

Balsošanas kārtībā: vispirms nāks nobalsošanā
šis priekšlikums — minētos pārgrozījumus un papil-
dinājumus noraidīt; ja šo priekšlikumu pieņems, mi-

, netie pārgrozījumi un papildinājumi bus_ atcelti; ja,
turpretim, šo priekšlikumu noraidīs, bus pieņemts
prezidija priekšlikums, un šie noteikumi būs nodojti
minētām kommisijām. — Lieku uz balsošanu priekš-
likumu minētos noteikumus noraidīt. Ludzu pacel-
ties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu
nav. Par priekšlikumu nodotas 38 balsis, pret to no-
dota 41 balss, Priekšlikums, noraidīts, un minētie
pārgrozījumi nodoti sociālās, likumdošanas un budže-
ta kommisijām.

Tagad nāk nobalsošanā pārgrozījumi pensiju li-
kuma II daļā. Arī pie šiem pārgrozījumiem deputāti
P. Zeibolts, R. Lapiņš, K. Kiršteins un A. Dinbergs
iesnieguši līdzīgus priekšlikumus —

šos pārgrozījumus noraidīt.

Balsošanas kārtība būs iepriekšējā. Lieku šo
priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
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ir par priekšlikumu — noraidīt pārgrozījumus pen-
siju likuma II daļa. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas, Tādu nav. Par priekšliku-
mu nodotas 38 balsis, pret — 42 balsis. Priekšli-
kums noraidīts, un līdz ar to pārgrozījumi pensiju
likuma II daļā nodoti minētām kommisijām. —

Beidzot nāk nobalsošanā pārgrozījumi pensiju
likuma III daļā. Arī pie šiempārgrozījumiem depu-
tāti P. Zeibolts un R. Lapiņš iesnieguši līdzīgus
priekšlikumus

^
— tos noraidīt. Balsošanas kārtība

bus iepriekšējā. Lieku uz balsošanu priekšlikumu —
noraidīt pārgrozījumus pensiju likuma III daļā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšli-
kumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Par priekšlikumu nodotas 38 balsis, pret
— 45 balsis. Priekšlikums noraidīts, un līdz ar to
minētie pārgrozījumi nodoti minētām kommisijām. —

Ministru kabinets satversmes 81. panta kārtībā
ir izdevis pārgrozījumus valsts civildienesta noliku-
ma. Prezidijs liek priekšā nodot tos sociālās likum-
došanas un publisko tiesību kommisijām. Sakarā ar
šo pārgrozījumu valsts civildienesta nolikumā ir vēl
trīs citi pārgrozījumi, proti: pārgrozījums Latvijas
universitātes satversmē, pārgrozījums Latvijas kon-
servatorijas satversme un papildinājums likumā par
Latvijas izglītības iestādēm. Prezidijs liek priekšā
debates par visiem šiem 4 noteikumiem atklāt reizē;
protams, balsošana bus par katru atsevišķi. Iebil-
dumu nav? Tas_pieņemts. — Vārds deputātam Din-
bergam. Deputāts Dinbergs no vārda atsakās. —
Vārds deputātam Kiršteinam.

K_. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Sis likums ir ļoti negaidīts, sevišķi
plašam vecāko valsts darbinieku aprindām, un mums
ļoti neizprotams._ Ar visiem šiem likumiem ir pare-
dzēts izdarīt zināmu lielu pārgrupēšanu valsts iestā-
des, Latvijas universitāte, konservatorijā un skolās.
Proti — ir domāts vecākos darbiniekus izstumt no
viņu darba un atvietot ar citiem: darbiniekiem.

Mūsu frakcija ir pārliecināta, ka tāds likums paš-
laik nav attaisnojams ne no tautsaimnieciskā, ne arī
no sociālas taisnības viedokļa, Mēs visu laiku šeit
runājam, sevišķi debatējot par valsts darbinieku algu
samazināšanu, par to, ka visus šos likumus ir iz-
saukusi nepieciešamība saskaņot budžetu, ka mums
tagad jāpieliek visas pūles budžeta saskaņošanai un
izdevumu samazināšanai, turpretim šie likumi grib
taisni pretējo. Ar šiem likumiem vesela rinda
vecāko darbinieku tiks no darba atstādināti. Skaidrs,
ka viņiem bus jāmaksā krietni lielas pensijas, bet vi-
ņu vieta jāpieņem jauni darbinieki, kuri atkal būs
jāalgo. ? Tas, bez šaubām, prasīs, budžeta izdevumu
palielināšanu, un, kā jau minēju, tas nepavisam, ne-
saskan _ar mušu vispārīgo likumdošanas virzienu
pašreizēja krizes laikā.

Šie likumi nav attaisnojami arī no sociālā vie-
dokļa.jo no darba izstums lielu daļu vēl pilnīgi dar-
ba spējīgu cilvēku. Bieži vien viņiem: būs liela ģi-
mene.viņu bērni vēl ies skolā. Viņi savu dzīvi būs
ta iekārtojuši un rēķinājušies ar to, ka vēl 5 gadus
varēs strādāt un savu ģimeni uzturēt. Ja tagad uz
šī likuma pamata viņiem valsts dienests būs jāatstāj,
viņu ģimenes nonāks ļoti grūtā stāvoklī.

_Dom,a,_ka šis likums varētu mazināt bezdarbu
— liekas, ta ir likta šim likumam pamatā —, ka veco
atlaisto darbinieku vietā varēs nodarbināt intelli-
gentos bezdarbniekus, man liekas, arī neattaisnosies.
Tagad vecie darbinieki paši uztur savus bērnus, laiž
viņus skola. Šiem bērniem darbs nav jāmeklē. Ja
turpretim šos vecos darbiniekus izstums no darba,

pensionēs, tad viņu bērniem būs jāmeklē darbs, joar
pensiju vien visa ģimene nevar iztikt. Tādā kārtā
intelligento bezdarbnieku skaits nevis samazināsies,
bet var pat palielināties. Tā tad atkrīt arī šis vienī-
gais motīvs, kas varētu būt šim likumam pamatā.

Tāpat no valsts dienesta viedokļa nebūtu vē-
lami likvidēt vecos darbiniekus, kam ir vislielākie
piedzīvojumi, kas ir strādājuši mūsu valsts uzbūves
darbā un strādā arī vēl līdz šim. Ja viņus atvietos
ar jauniem darbiniekiem, tas mūsu valsts, dienestam
par labu nevarēs nākt. Sevišķa netaisnība būs no-
darīta tiem vecajiem darbiniekiem, kas vēl nav no-
kalpojuši 15 gadu, kā tas paredzēts jaunajā, nupat
pieņemtajā pensiju likuma grozījumā. Šie vecie dar-
binieki tad paliks pavisam bez līdzekļiem, likteņa va-
rā. Tie būs visi darbinieki, kas sākuši valsts die-
nestā strādāt tikai Latvijas pastāvēšanas laikā.

Visi šie motīvi mūsu frakcijai liek atzīt, ka šie
likumi nepavisam nav attaisnojami. Ja runā par ve-
co darbinieku atvietošanu ar jauniem, ko, liekas, li-
kuma izdevēji sevišķi uzsver, tad šī atvietošana, kā
tas pie mums jau ir iegājies, arī nebūs lietderīga.
Tanīs vietās, ko atsvabinās vecie darbinieki, bieži
vien neieliks tādus darbiniekus, kas ir jau strādāju-
ši un ieguvuši attiecīgu stāžu, bet, kā tas patlaban
valsts darbinieku beztiesību laikmetā notiek, ievie-
tos jaunus nepiedzīvojušus darbiniekus pēc tā sauk-
tās partiju atslēgas. Mūsu partijas šo atslēgu lieto
ļoti lielos apmēros. Šī tendence — izmantot šo at-
slēgu, iesēdināt vietās savas partijas biedrus, ir vie-
nīgais motīvs šī likuma vajadzībai. Kamēr nav pie-
ņemti noteikumi par dienesta gaitu, ko Saeima jau
sen ir uzdevusi valdībai izstrādāt, bet ko, diemžēl,
valdība līdz šim nav izdarījusi, kamēr nav šo no-
teikumu, kas darbiniekiem garantē taisnīgu paaugsti-
nājumu, tikmēr šādi likumi radīs vislielāko netaisnī-
bu, sašutumu un dezorganizēs valsts aparātu.

?Mūsu frakcija balsos pret visiem šiem likumiem.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-

tātam Zeiboltam.
P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Valdība ar šo

likumu grib rādīt lielu žestu, ka atsvabinās vecā-
kos valsts darbiniekus un viņu vietā iepludinās dar-
ba svaigus_ spēkus — jaunus valsts darbiniekus.

Man jāsaka, ka no ārienes tas ir diezgan lepns
žests, bet mēs zinām, ka šim likumam ir arī otra —
iekšējā daļa, kas ir daudz dziļāka nekā ārējais, žests.

Sis likums nav nekas cits kā valsts darbinieku
algas pazeminājums, kas valsts darbiniekiem atņem
visas tās tiesības, kuras līdz šim baudīja valsts dar-
binieku zemākās kategorijas. Valdība ir izdevusi li-
kumu, kas aizliedz no jauna pieņemt valsts dienestā
jebkuru darbinieku. Tāpat ir izdots likums, kas aiz-
liedz izmaksāt augstāku algu par atbildīgāka die-
nesta izpildīšanu. Sakarā ar šiem diviem likumiem,
ar šiem diviem noliegumiem atlaisto valsts darbi-
nieku vietā jaunus nedrīkst pieņemt. Kas notiek?
Notiek tas, ka bez attiecīga darbinieka tomēr nevar
iztikt, tāpēc pieņem jaunu darbinieku — papildu vai
vietas izpildītāju

^
Šim darbiniekam 1 nedod nekādas

tiesības un maksa attiecīgās kategorijas algu, vismaz
par 1 latu zemāku, vai arī pat nemaksā attiecīgās
kategorijas algu — maksā tikai pusi šīs algas. Tā
tad šodien apspriežamais likums nav nekas cits kā
jauns likums, kas pazeminās valsts darbinieku algas
un atņems viņiern tiesības. Sociāldemokrātu strād-
nieku frakcijas vārda lieku priekšā to noraidīt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds, depu-
tātam Beldavam.

K. Beldavs (kristīgais darba bloks): Augstais
nams! Satversmes 81. panta kārtībā ir izdots li-



153 Latvijas Republikas IV Saeimas Vi sesijas 5. sēde 1933. gada 12. maija. 154

kūms, kas nosaka, ka valsts civildienesta darbinieki
var palikt sava vieta līdzšinējo 65 gadu vietā tikai
līdz savam 60. dzīvības gadam. Mūsu bloka vārdā
es protestēju pret šo likumu! Man šķiet, ka tas ši-
nīs krizes laikos, kur taču mums vajadzētu taupīt,
ir taisni izšķērdības likums. Pieņemot šo likumu
no vietas atlaidīs 60 gadu vecus darbiniekus, kas
spēj strādāt, kam ir bagāti piedzīvojumi savā darba
laukā, un kas valstij varētu daudz ko dot. Atlaisto
darbinieku vietā pieņems citus, bet šiem 60 gadu ve-
cajiem atlaistajiem darbiniekiem maksās pensiju,
varbūt, līdz 80 gadiem, un viņu vietnieki tanī pašā
laikā saņems augstu algu. Šis likums, ja to nodod
kommisijai, un ja to tur pieņem, kā jau teicu, taga-
dējā krizes laikā ir taisni izšķērdēšanas likums; tā-
pēc mēs esam pret šo likumu un prasām, lai paliktu
līdzšinējākārtība, t. I, lai darbinieki varētu kalpot
savā vietā līdz savam 65. dzīvības gadam.

Šis likums ir ne tikai izšķērdēšanas likums, bet
tam ir arī vēl cits ļaunums, un nevaru apzīmēt to
citādi, kā par korrupcijas likumu, kas tagad politi-
skām partijām atvērs durvis, dos iespēju likvidēt at-
tiecīgos darbiniekus, aizsūtīt tos uz dusu un viņu
vietā ielikt savus cilvēkus. (Starpsauciens.) Tā taču
mēs paveram durvis korrupcijai!

Aiz šiem diviem iemesliem — pirmkārt tāpēc,
ka šis likums ir izšķērdēšanas likums, un, otrkārt,
tāpēc, ka tas ir korrupcijas likums, kas veicina kor-
rupciju, mēs būsim, pret šo likumu.

Ja paskatāmies, ko šis likums, nosaka par augst-
skolu mācības spēkiem, tad redzam, ka līdzšinējo 70
gadu vietā viņi var darboties tikai līdz savam 65.
dzīvības gadami Šis likuma noteikums, jāsaka, ir
pilnīgi nepārdomāts. Zinātnes vēsture mums rāda,
ka zinātnieku darba spējas ar 60. gadu vēl nebūt ne-
mazinās. Mums ir bijuši augsti apdāvināti, ģeniāli
zinātnes vīri, kas ap saviem 60. un 70. gadiem ir at-
tīstījuši spožas gara dāvanas un spējas un taisni šinī
savas attīstības posmā ir kļuvuši zinātnes laukā ne-
pārspējami kā zvaigznes pie zinātnes debesīm. —
Tagad šislikums noteic, ka šiem cilvēkiem sava vie-
ta jāatstāj. (Sauciens no vietas: „Kas tie bija?") —
Tie bija Vunds, Virhovs, Valdens un vēl vesela rinda
citu izcilus profesoru.

Kur mūsu Latvijas augstskolā būs tie spēki, kas
ieņems atlaisto vietas? Mūsu Latvijas augstskolai
tādu spēku vēl nav, tāpēc ka mums nav bijis naudas
viņu sūtīšanai uz ārzemēm. Mums ir daudz nozaru,
piemēram zobārstniecība, kuras pilnīgi apstātos, Kam
par labu?

Es te konstatēju izšķērdību divējādā ziņā — iz-
šķērdību attiecībā uz algām un izšķērdību attiecībā
uz_gara dāvanām, gara spējām, kas ir bīstama iz-
šķērdība.

Es gribu jautāt izglītības ministrim — izglītības
ministra, diemžēl, šeit nav. Viņš teica, ka gribot
veicināt mūsu nacionālo kultūru, gribot veicināt mūsu
nacionālo attīstību; bet ko viņš dara ar mūsu nacio-
nālo zinātni? Kāpēc viņš nepretojas šim likumam,
kurš grib kavēt mūsu nacionālo zinātne? Vesela rin-
da nopelniem bagātu spēku tagad tiek sūtīti atdusā.
Tas taču ir likums, kuram mums, visiem jāpretojas,
un nevar būt divu domu par to, ka šis likums katrā
ziņā jānoraida.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Šternam.

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais
nams! Katram, likumam, kuru izdod vai nu šeit
Augstajā namā, vai arī satversmes 81. panta kārtībā,
vajaga būt savam pamatam, vajaga būt savai liet-
derībai; ja tādas lietderības nav, tad jāatzīst, ka
tāds likums ir nederīgs. Vai šinīs satversmes 81.

panta kārtībā izdotajos pārgrozījumos par valsts ci-
vildienesta nolikumu ir lietderība? Man šķiet, ka
šeit tādas lietderības nav.

Vai tiešām ierēdņiem, kas uzticīgikalpojušimūsu valstij no paša Latvijas sākuma, bet nav bijuši
agrākās Krievijas ierēdņi, ir tiesības, vai nav tiesību?
Man šķiet, ja mēs šo likumu pieņemsim, tad ierēdņi,
kam vislielākie panākumi darba laukā, un kas līdz
ar to ir ieguvuši lielākas tiesības, tagad savas tie-
sības zaudēs, jo liela daļa no viņiem nebūs izkalpo-
juši zināmos pensijas gadus. Visiem mums zināms,
un mēs katru dienu darbā sadūrāmies ar tādu parā-
dību, ka mūsu ierēdņi 65 gadu vecumā daudzreiz ir
labāki un ražīgāki nekā jaunie ierēdņi. Šiem veca-
jiem ierēdņiem ir daudz vairāk piedzīvojumu, un vi-
ņi daudz nopietnāk pilda savus pienākumus. Ja tas
tā_ — un man šķiet, ka tas ir tā, un to nevar apstrī-
dēt —, kāpēc tad vajaga padarīt šos cilvēkus par 5
gadiem nespējīgākus un pasacīt, ka ir gan spējīgs
izpildīt savu vietu 60 gadu vecs ierēdnis, bet ja viņš
palicis jau 61 gadu vecs, tad vairs nav spējīgs savus
uzdevumus veikt.

Tiešām man jāpiekrīt iepriekšējam runātājam,
ka zināmā mērā šī likuma izdošanā lietderības vietā
slēpjas korrupcija. Aiz šī likuma, varbūt, slēpjas
krustdēlu būšana, proti — vienu, otru, varbūt, ļoti
derīgu valsts darbinieku, kam kabatā nav politiskās
kartiņas, atstādinās no vietas, iedos tam vilka pasi,
lai viņa vietā jesēdinātu savu krustdēlu, kas, varbūt,
ir daudz nespējīgāks.

Mūsu Latvijas augstskolā un konservatorijā ir
daudz veco profesoru, kas, man šķiet, nav parādīju-
ši, ka viņi būtu darba nespējīgi. Loti jāšaubās, ka
tie darbinieki, kurus apmaiņas kārtībā ieliks viņu
vietā, būs spējīgāki.

Ievērojot visu to, progresīvā apvienība, kaut arī
sastāv tagadējā koalicijā, šo likumu nevar atzīt par
vajadzīgu un tāpēc balsos pret to, lai tas nenāktu
dienas gaismā un nenodarītu mums daudz ļauna.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Zālītēm.

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija): Go-
dātie deputāti! Nākot uz katedras, man bija jādzird:
„Persomgā lietā!". Man jums, deputātu kungi, un
visiem citiem jāsaka, ka es nekad neesmu runājis
personīgā lietā, bet tikai lietas labā — par taisnību
un par patiesību.

Kas zīmējas uz šo likumu, tad, saprotama lieta,
es esmu pret to. Vakar, izejot no Universitātes, man
nāca pretim apkalpotāji un sūrojās: „Ko lai mēs nu
darām? Mums ir 60 gadu, un mūs grib pensionēt;
protams, tiem citiem, jaunākiem, jau arī vajaga vie-
tu,_ari viņi grib ēst, strādāt, darboties, bet kur lai nu
mēs ejam? — Es atbildēju: „Redzēsim! Augstais
nams jau vēl runās un to lūkos izšķirt. Vai nu tas
bus tik nežēlīgs, ka jūs metīs pilnīgi pār bortu?"

Kas zīmējas uz mani pašu, sakarā ar pensiju li-
kumu, tad. nebaidaities — es nerunāju personīgā lie-
tā. Ja arī mani izsviestu no Universitātes, es zinātu,
ko darīt. Acumirkli es gan esmu slims un nespēcīgs,
neesmu vēl pilnīgi vesels, bet domāju, ka arī tad vēl,
izveseļojies, varēšu iet uz laukiem un tur art, ja ne-
viens cits to negrib darīt. Es no tā nenobīšos! Tā
tad ne _personīgā lietā, bet gan Universitātes lietā
man jāsaka kāds vārds. Es turu Universitāti aug-
stāku par sevi, un Universitāte man liek runāt.

Irjau runājis arī profesors Tentelis, rakstīdams
„Jaunakās Ziņās", un profesors Fricis Balodis, rak-
stīdams „Brīvajā Zemē". Viņi jau ir norādījuši, kā-
dos, apstākļos nonāk Universitāte, ja pieskaras vi-
ņas autonomijai un 70 gadiem:. Ari kāds jauns mā-
cības spēks, dzirdējis par šo pārgrozījumu vecuma
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ziņā attiecībā uz Universitāti, uzbudinājies pienāca
pie manis. Viņš ir viens no vislabākiem un krietnā-
kiem Universitātes mācības spēkiem 1 un bija aug-
stākā mērā uzbudināts par pensionēšanas likumu, ko
grib pārgrozīt un attiecināt uz Universitātes mācī-
bas spēkiem. Es viņam teicu: „Ja Jus, kollēgas
kungs, uztraucaties manis dēļ, tad esiet gluži mie-
rīgs! Vienalga, lai vai šodien mani izmet laukā no
Universitātes — es tomēr darbu atradīšu! Es vēl
varēšu strādāt, j'ebšu arī tagad esmu slims!"

Es aizrādīšu, pievienodamies profesoram Ten-
telim un profesoram Francim Balodim, Augstajam
namam tikai to, ka tad, kad mēs Universitāti dibinā-
jām, mēs ar lielām pūlēm lūkojām aicināt un sako-
pot visus latviešu spēkus, kas strādāja Krievijas uni-
versitātēs, kas tur jau lasīja vai bija atstāti sagata-
voties, tāpat arī citu tautību zinātniekus. Mēs aici-
nājām visus, kas bija nepieciešami, bez kādas poli-
tiskas izšķirības. Lai kāda ir bijusi mūsu Latvijas
universitāte, lai dēvējam viņu par melnsimtniecisku,
kā te daži ir teikuši, vai citādi, tai gadījumā, tāpat kā
strēlnieku bataljonu dibināšanas laikā, sajūsma par
Latvijas universitāti bija tik liela, ka, mācības spēkus
uzaicinot, tiešām neskatījās uz viņu politisko pārlie-
cību. Es arī toreiz biju fakultātes kodolā, biju viens
no Universitātes pirmās padomes locekļiem. Mēs ar
lielāko mīlestību aicinājām itin visus mācības spē-
kus — latviešus, kas vien atradās Krievijā vai arī
citur ārzemēs. Kad mums aptrūka latviešu mācības
spēku, mēs aicinājām arī cittautiešus, saprotams, la-
bākos pēc mūsu atziņas. Viss tika darīts, lai radītu
Latvijas universitāti. Ja vienam viņa tagad nav
diezgan liberāla un otram ir par liberālu, tad tā nav
mūsu vaina — mēs esam gribējuši visu labu; un es
teikšu un uzsvēršu, ka arī Latvijas universitātes mā-
cības spēki patiesi ir gribējuši tikai labu.

Kas attiecas uz šo likumu, tad tas, kā man lie-
kas, ir tiešām netaisns. Es varu arī pateikt, kāpēc
tas ir netaisns.

Es sarunājos ar kādu mūsu valdības vīru, runā-
ju arī ar mūsu izglītības ministra kungu un aizrādīju
viņam uz šī likuma kaitīgumu un to postu, ko tas ir
izdarījis, pieskaroties Universitātes autonomijai. Viņš
aizrādīja, kāpēc tas noticis. Es varu to arī pateikt,
tāpēc ka nekā nebaidos, varu arī atklāt aizkulises un
tās izvēdināt, pateikt, kāpēc tas ir noticis. Ministris
it kā pārskatījies, Viņš to nezina. (Starpsaucieni.)
Tēriņa kungs, es esmu pārliecināts, ka Jūs šo soli
spērāt, nezinādami, ko darāt. Jūs pēc būtības to ne-
esat gribējuši. Galu galā, lai gan Jūs lūkojat taisno-
ties, Jums jāpiekāpjas. Es Jums aizrādīšu, ka uz
Universitāti šis likums nebūtu attiecināms: vienkārši
aiz tā iemesla, ka taisni Universitātes mācības spēki
agrāk varēja lasīt tik ilgi, cik ilgi vien viņi varēja —
nekādas vecuma robežas neierobežoja viņu, lekciju
lasīšanu augstskolā kā Krievijā, tā arī ārzemēs,_

Te daži par to jau runāja. Šinī gadījumā ļoti
prātīgi runāja mācītājs deputāts Beldava kungs. Es
taisni brīnējos, ka arī viņa runu šoreiz es varēju vai
pilnīgi parakstīt.

Ja paskatāmies zinātnes vēsturē, tad redzam, ka
taisni ap 65—70—75 gadiem lielie nemirstīgie zināt-
nieki ir sarakstījuši savus slavenos nemirstīgos dar-
bus, kurus studē visa pasaule un studēs vēl pēc gadu
tūkstošiem.

Minēšu piemērus no tā aroda, kura pārstāvis
Universitātē esmu es — filosofijas vēsturi, filosofiju.

Lielais grieķu filosofs Platons nodzīvoja 81 ga-
du. Viņš bija akadēmijas pārstāvis, un, kā romiešu
rakstnieks Cicerons saka — scribens mortuus est —
rakstīdams nomiris. 81 gadu vecs! (Starpsaucieni.).
Taisni vecumā viņš sarakstījis savus nemirstīgos;dar-
bus, ko studēs vēl vairāk tūkstošu gadu.

Otrs — lielais jaunlaiku filosofs Immanuels Kants
arī piedzīvoja 80 gadu lielu vecumu, un taisni pēdēja
gadu desmitā radās viņa ievērojamie zinātniskie un
filosofiskie darbi.

Varu uzskaitīt vēl veselu rindu šādu ievēroja-
mu, lielu zinātnieku, bet negribu Augsto namu ap-
grūtināt.

Tā tad redziet, ne personīgā lietā es runāju. Man
ir gluži vienalga, kas ar mani notiek. Es nerunāju
par sevi. bet runāju par mūsu Latvijas universitāti,
par to augsto zinātnes iestādi, kas ir mans acuraugs.
Es domāju, tā ir visas latviešu tautas acuraugs un arī
šā Augstā nama acuraugs. Mēs nedrīkstam tai pie-
skarties un to iznīcināt, vai satricināt tās pamatus,
atlaižot mācības spēkus — latviešus un arī dažus
cittautiešus. Es nerunāju tikai par latviešiem^ bet
arī par cittautiešiem, kurus grūti būs atlaist —'- ir
arī vācieši un krievi viņu starpā; man ir vienalga
— es tagad runāju par visiem un aizstāvu visus vie-
nādi, jebšu latvieši man ir vistuvāki.

Kad es sarunājos ar izglītības ministra kungu,
runādams par taupību, viņš mazliet iepļna polītiku.
Man ir vienalga; man ir svarīga tikai Universitāte.
Nedrīkst atlaist mācības spēkus — vienalga, pie kā-
das tautības viņi pieder. Mēs nedrīkstam sekot tam
vandālismam, kāds tagad ir Vācijā, kur dedzina grā-
matu sārtus visā zemē, Berlinē u. t. t. Kungi, tas ir
vandālisms! Tas ir kultūras, vandālisms, kas tur no-
tiek zem hitlerisma maskas. Zinātne nepazīst tautī-
bas! Zinātne ir tikai zinātnes dēļ.

Pie zinātnes mūsu Latvijas augstskolā jācenšas
saistīt visus mācības spēkus, kas var veicināt latvie-
šu zinātni — vienalga, vai šie mācības spēki ir latvie-
ši, vai cittautieši. Saprotams, pirmā kārtā jācenšas
saistīt latviešus, tad — cittautiešus. Mēs esam spie-
sti pieaicināt arī cittautiešus. Mēs esam izvēlēju-
šies vērtīgākos, kas mums ir bijuši pieietami. Lat-
vijas universitātē mācības spēku algas, diemžēl, ir
loti zemas, salīdzinot ar citu lielo kultūras tautu uni-
versitāšu mācības, spēku algām. Tur šie mācības
spēki saņem pat četrreiz lielākas algas nekā Latvijas
universitātē. Salīdzinot ar lielo kultūras tautu uni-
versitāšu mācības spēku algām:, kā es aizrādīju, mū-
su Latvijas universitātes mācības spēkiem ir tikai
bada algas. Tomēr mēs esam ar tām, pietikuši. Mēs
esam cēluši Latvijas universitāti un darīsim to ari
turpmāk.

Es jūs lūdzu neattiecināt uz Latvijas universitāti
šo likumu. Ja Universitātes mācības spēks vēl ir
spējīgs strādāt — vienalga, vai viņš 60 vai 65 gadus
vecs, vai vecāks, viņu vajaga paturēt. Lai viņš no-
dzīvo savu mūžu un strādā, kamēr var strādāt.

Šo likumu, kā loti netaisnu, kā netaisnu pret
mūsu ierēdņiem, tiklab zemākiem, kā augstākiem,
un kā ļoti netaisnu, pat barbarisku pret mūsu Latvi-
jas universitāti, kas atgādina pat hitlerismu Vācijā,
tos sārtus, ko tur dedzina, atmetīsim. Es domāju,
ka Augstais, nams to darīs un nenoziegsies pret mū-
su Latvijas universitāti. Es nerunāju par sevi, es
esmu gatavs visu paciest, bet Universitātes labā lū-
dzu to nedarīt. Ar visiem spēkiem: mēs esam pūlē-
jušies Universitāti celt un šo darbu esam varējuši
padarīt un nostādīt Latvijas universitāti par visiem
redzamu kultūras spēku, par līdzīgu citām univer-
sitātēm.

Es te nerunāšu tikai par Universitāti, bet to pašu
gribu attiecināt uz visām mūsu augstākām mācības
iestādēm. Deputātu kungi, esiet saudzīgi, saudziet
Latvijas universitāti, jo, saudzējot to, jūs pakalposit
mūsu zinātnei, mākslai un mūzikai! (Sauciens: „Lai
dzīvo Zālīte!")
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Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Šēleram.

L. Šēlers (vācu baltiešu partija; runā vāciski)*):
Deputātu kungi! Divi svarīgi iemesli runā pret pen-
sijas izdienas vecuma noteikšanu uz 60 resp. 65_ga-
diem. Pirmkārt tā ir vienpusīga kādreiz noslēgta
līguma atcelšana — ar ierēdņiem: noslēgta līguma
laušana, kas atkal palīdzēs satricināt ierēdniecības
uzticību valstij. Ja likums attiektos tikai uz jaun-
pieņemamiem ierēdņiem, nevarētu neko daudz pre-
tim runāt, jo šie ierēdņi zinātu, kas viņus sagaida;
bet patlaban jau darbā esošos ierēdņus daudz gadī-
jumos šie noteikumi skars ļoti smagi ari saimnieci-
skā ziņā, jo viņiemtiks, ņemta iespēja vispār izdie-
nēt pensiju — mūsu valsts taču nepastāv vēl 15
gadu — resp. saņemt pensiju, kas viņiem dotu ie-
spēju vilkt dzīvību ar savu ģimeni, kaut arī
vienkārši.

Tad — principiāla puse. Vai jus tiešam do-
mājat, ka 60 gadus vecs ierēdnis

^
ka 65 gadus vecs

profesors vairs nav spējīgs pilnā mērā pildīt savu
amatu? Vai, varbūt, nav otrādi — vai 60_-gadī-
gā piedzīvojumi un zināšanas nav, varbūt, vērtīgā-
kas par piedzīvojumiem un zināšanām vēl neapgrū-
tinātā jaunā ierēdņa spēku? Ja kāds ierēdnis tie-
šām vairs nebūtu spējīgs, strādāt vecuma nespēka
vai slimīguma dēļ, valstij taču katrā laikā ir tiesība
viņu pensionēt — kam tā tad šis likums?

Vācu frakcija balsos pret šiem likumiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates iz-
beigtas. Pārgrozījums valsts civildienesta noliku-
mā nāk nobalsošanā. Deputāti A. Dinbergs, P. Zei-
bolts, K. Kiršteins iesnieguši trīs līdzīgus priekšli-
kumus —

pārgrozījumu valsts civildienesta nolikumā noraidīt.

Balsošanas kārtība būs šāda: vispirms nobal-
sosim iesniegto priekšlikumu; ja to pieņems, mi-
nētie noteikumi būs atcelti; ja tos noraidīs,_ bus
pieņemts prezidija priekšlikums, un šis pārgrozījums
nodots sociālās likumdošanas un publisko tiesību
kommisijām. Lieku priekšlikumu uz balsošanu. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir par šopriekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret šopriekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Balsošanas rezultāts: par priekšlikumu nodota 51
balss, pret to nodots 30 balsu. Priekšlikums pie-
ņemts. Līdz ar to pārgrozījums valsts _ civildiene-
sta nolikumā atcelts. — Nobalsošanā nak pārgrozī-
jums Latvijas universitātes satversme. Deputāti K.
Beldavs un P. Zālīte iesnieguši līdzīgus priekšli-
kumus —

pārgrozījumu Latvijas universitātes satversmē noraidīt.

Šis priekšlikums nāk nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acimredzot
vairākums, Šis priekšlikums pieņemts, un līdz ar to
pārgrozījums Latvijas, universitātes satversme at-
celts. — Tālāk nāk nobalsošana pārgrozījums Lat-
vijas konservatorijas satversmē. Prezidijs, liek
priekšā nodot šo pārgrozījumu izglītības kommisi-
jai. Lieku prezidija priekšlikumu, uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par prezidija priekšliku-
mu, Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas, no
balsošanas. Tādu nav. Par prezidija priekšlikumu
nodotas 37 balsis, pret — 35 balsis. Ta tad mi-
nētais pārgrozījums nodots izglītības kommisijai —
Beidzot nāk nobalsošanā papildinājums likuma par
Latvijas izglītības iestādēm. Prezidijs liek priekša
nodot šo papildinājumu izglītības kommisijai. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret prezidija priekšlikumu.

*) Runātāja atreferējums.

Tādu nav. Kas atturas? Nav. Papildinājums no-
dots izglītības kommisijai. —

Satversmes 81. panta kārtībā izdots pārgrozī-
jums noteikumos, par slimo kasēm. Prezidijs liek
priekšā nodot to sociālās likumdošanas un budžeta
kommisijām. Sakarā ar šo pārgrozījumu ir arī pār-
grozījumi un papildinājumi, likumā par lauku iedzīvo-
tāju nodrošināšanu slimības gadījumos, kas tāpat iz-
doti satversmes 81. panta kārtībā. Prezidijs liek
priekšā abus šos pārgrozījumus apspriest kopā. _ Ie-
bildumu nav? Tas nolemts. — Vārds deputātam
Kaupiņam.

H. Kaupiņš (sociāldemokrāts): Cienījamie de-
putātu kungi! Kad ministru prezidenta kungs nola-
sīja savu deklarāciju, viņš svinīgi ar uzsvērtu paci-
lātību mums vēstīja un solīja, ka viņa valdība cen-
tīšoties krizes nastas sadalīt taisnīgi, uzveļot sma-
gumu tiem slāņiem, kuriem nešana būtu vieglāka un
iespējamāka. Kopš tā laika ir pagājis visai īss brī-
dis, bet nu jau mēs visi redzam un zinām, ka šis so-
lījums nav turēts.

Mēs arī nešaubījāmies, ka šis solījums netiks
turēts. i i

Kā zināt, ir jau izdoti dažādi likumi, un notei-
kumi, kas skar taisni tos vājākos. Starp citu satver-
smes 81. panta kārtībā ir izdots pārgrozījums liku-
mā par slimo kasēm, kas gan ir izteikts īsi, 3—4 rin-
diņās, bet sit dziļu robu slimo kasu saimniecībā, at-
ņem slimo kasēm %% no tās daļas, kas valdībai jā-
maksā slimo kasēm. Citiemvārdiem sakot, ar šo
pārgrozījumu slimo kasu likumā strādnieku šķirai at-
ņem 800.000 latu. Šo samērā prāvo summu atņem
slimiem strādniekiem, strādnieku slimiem bērniem,
strādnieku ģimenēm.

Ministru prezidenta kungs, vai Jūs tiešām do-
mājat, ka slimais strādnieks, strādnieka slimie bērni
ir tas slānis, kurš visiespējamāk, visvieglāk var pa-
nest krizes nastas smagumu? Ja Jūs domājat, ka
šis tiešām, ir tas slānis, tad tā ir bēdīga liecība par
tiem, kas šo likumu ir izdevuši. Ja Jūs tā nedomā-
jat, tad Jūs neturat solījumu. „KaK nu i;pyTn", —
slikti tā, un slikti otrādi!

Mēs sagaidījām,, ka šī valdība neko nespēs dot
strādniekiem, nespēs dot viņiem atbalstu visgrūtākā
brīdī. Ja šodien mēs šeit par to runājam, tad tikai
tāpēc, lai lieku reizi uzsvērtu to, ka pilsoņu valdību
solījumi parasti nekad nesaskan ar Viņu darbiem:
ar vārdiem: sēj kviešus, bet, paraug' — izaudzina
rīkstes. Tās, tagad .smagi skar strādnieku šķiru.

Pēc. statistikas datiem apdrošināto skaits slimo
kasēs patlaban sniedzas pie 233.140. Visu šo lielo
ļaužu skaitu jaunais pārgrozījums slimokašu likuma
apcērpj. Šis pārgrozījums apdraud lielāko daļu mu-
šu darba tautas, apdraud darba darītāju veselību.

Arī jau pirms šī pārgrozījuma izdošanas slimo
kasu stāvoklis bija grūts sakarā ar krizi, kuru pār-
dzīvo visa tautsaimniecība. Dalībnieku skaits ir bī-
stami samazinājies. Oficiālie dati, ko ir savākusi
slimo kasu savienība, un kas man patlaban ir rokā,
to pilnā mērā apstiprina.

Šie dati saka, ka jau 1931. gadā vidējais dalīb-
nieku skaits slimo kasēs bijis 168.208, t. i. par 11.428
personām vai 6,4% mazāks nekā 1930. gadā. Arī
1932. gadā dalībnieku un ģimenes locekļu skaits ir
turpinājis samazināties un pat vēl straujākos apmē-
ros. Arī par šo gadu mums jau ir skaitļi, un tie ir
tiešām draudoši un bīstami. Apdrošināto skaits 1932.
gadā bijis 233.140, tā tad par 41.707 personām jeb
par 15,2% mazāks par to, kāds bijis 1931. gadā. Tā
tad 1932. gadā slimo kases ir zaudējušas vairāk da-
lībnieku un ģimenes locekļu nekā iepriekšējā gadā.
Tas liecina, ka 1932. gadā saimnieciskā krize ir pa-
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dziļinajusies, un, protams, līdz ar to ir kļuvis sma-
gāks slimo kasu saimnieciskais stāvoklis.

Abos krizes gados kopā slimo kases ir zaudē-
jušas 38.104 dalībniekus un 25.994 ģimenes locekļus,
bet pavisam kopā 64.098_ apdrošinātos jeb 22,3%.

. Citiem vārdiem, apdrošināto skaita ziņā slimo ka-
ses ir noslīdējušas uz 1927. gada līmeņa.

Var gan teikt, ka līdz ar slimo kasu dalībnieku
skaita samazināšanos ir samazinājušies arī slimo
kasu pienākumi pret apdrošinātiem.

Šis tomēr_ navvienīgais faktors, kas liecina par
slimo kasu grūto stāvokli. Tie, kas seko slimo kasu
darbībai un pazīst slimo kasu likumu, zina, kādu lie-
lu robu slimo kasu saimniecībā sit jau tas vien, ka no
darba atlaistajiem dalībniekiem jāsniedz palīdzība
vienu līdz trīs mēnešus pēc darba izbeigšanās, kad
iemaksas un piemaksas slimo kases vairs nesaņem.
Sniedzot palīdzību lielam skaitam bezdarbnieku, sli-
mo kases zaudē līdzsvaru starp saviem, ienākumiem
un izdevumiem. Bezdarbnieku, sakarā ar lielo krizi,
taču ir liels skaits, un visi tie smagi gulstas uz slimo
kasu saimniecību, spiež sašaurināt daudz palīdzības
veidus, ko slimo kases saskaņā ar likumu varētu
sniegt.

Daudz ļaunākuz slimo kasu saimniecību ir ie-
darbojusies vispārējā darba algu samazināšanās, kas
taču pagājušajā 1932. gadā ir notikusi visās darba
nozares. Jo_ zemāka ir darba alga, jo mazāki ir sli-
mo kasu ienākumi no katra atsevišķa dalībnieka —
iemaksas un piemaksas taču ir proporcionālas dar-
ba algai. Te man atkal ir statistiskās pārvaldes
skaitļi kas liecina, ka darba algas 1932. gadā ir sa-
mazinājušas par 20%. Protams, tādos pašos apmē-
ros ir samazinajušiesarī slimo kasu ienākumi. Šie
skaitļi ir graujoši strādnieku šķirai tik svarīgām ie-
stādēm — slimo kasēm.

Vēl jāatzīmē viena ļoti bīstama lieta slimo ka-
sēm, proti tas, kadaudz strādnieku, kas apdrošināti
slimokases, nestrādā vairs pilnu darba dienu, vai arī
stradatikai dažas dienas nedēļā. Protams, līdz ar
to strādniekiem izmaksā visai niecīgu algu, un, pro-
tams, līdz ar to irvisai niecīgas arī iemaksas un pie-
maksas, kas pienākas slimo kasēm. Valsts statisti-
skas pārvaldes dati par _1932._ gadu atkal liecina, ka
visa 1932. gada caurmerarupniecibas uzņēmumos
25% no nodarbinātiem strādā mazāk par 46 stun-
dām nedēļa. Alga tāpēc mazāka līdz ar to mazākas
arī piemaksas, un ta atkal rodas jaunas grūtības sli-
mo kasēm, kurarn nav iespējams pienācīgi izdarīt
maksājumus un kārtīgi izpildīt savus uzdevumus.

Ir velviena cita lieta, kas dara lielas grūtības
slimo kasēm; tas ļr tas, ka_ darba devēji, uzņēmē-
ji, fabrikanti nokavē iemaksāt iemaksas un piemak-
sas slimo kasēm, Man ir noteikti dati pie rokas, ku-
rus ir savākusi slimo kasu savienība, un tie rāda,
ka 1930. gada fabrikanti ir palikuši parādā slimo ka-
sēm 1.921.000 lata; 1931. gadā šis parāds ir sasnie-
dzis^ jau 2,545.000 latu, un 1932. gada 1. decembrī
uzņēmēju parāds slimo kasēm bijis jau 2.750.000 la-
tu. Ta tad 11 mēnešu laikā darba devēju parāds
slimo kasēm ir pieaudzis par 205,000 latu, t. i. par
15,8%.

Kas daudz maz ir vērojis slimo kasu darbību, tas
zina, ko tas nozīme, tas zina, ka ar to ir iesists dziļš
robs slimo kasu saimniecībā, slimo kasu darbā 1932.
gada 31. decembrī darba devēj'i slimo kasēm bija pa-
rada Ls 10.69 par katru kases dalībnieku. Tas rāda,
ka apmēram gada laikā — 11 mēnešos parāds ir
pieaudzis par Ls 8.74 par katru dalībnieku jeb 81,7%.

No summām, kas izstāv pie darba devējiem, sli-
mo kasēm liela daļa jānoraksta zaudējumos. No
daudz maksāt nespejjgiem: uzņēmējiem tās nevar
piedzīt. Te stipra mērā jāvaino Tautas labklājības

ministrijaresp. valdība. Tautas labklājības ministri-
ja_ pec mušu saprāta pat nelikumīgi nāk pretim uz-
ņemejjem, pagarina viņiem termiņus nomaksu ie-
maksāšanai slimo kasēs un pieļauj nokavēt ne tikai
to daļu, kas slimo kasēs jāiemaksā uzņēmējiem, bet
pat to dalu, kuru uzņēmēji iekasē no strādniekiem.
Piešķirot šādus pagarinājumus, slimo kases zaudē
lielas summas. Par to mums ir dati, par to mēs
esam jau daudz runājuši, savā laikā pat esam iesnie-
guši pieprasījumu; bet valdība un Tautas labklājī-
bas ministrija, tiklīdz ir jāpiespiež uzņēmēji, fabri-
kanti — ir kurla, nedzird. Protams pilsoniskai
valdībai, kas dibinās uz tādiem, kas izmanto strād-
niekus, jāaizstāv savi ļaudis — fabrikanti, uzņē-
mēji, jāaizstāv tie uz strādnieku — slimo strādnie-
ku rēķina.

Raugi, ko rāda skaitļi par norakstiem no tās da-
ļas, kas jāmaksā uzņēmējiem! No 1928. līdz 1931.
gadam norakstīts zaudējumos kā nepiedzenams pa-
rāds Ls 334.400.—, no tiem par 1930. gadu — Ls
85.700.— un 1931. gadā — Ls 161.550.—; par
1932. gadu norakstīta summa nebūs mazāka.

Es jums, deputātu kungi, aizrādu, ka pie šiem
lieliem kaitļiem — _ graujošiem skaitļiem slimo ka-
su^ saimniecībā stiprā mērā ir vainojama Tautas lab-
klājības ministrija, kas, kā jau minēju, dod — pēc
mušu saprata — nelikumīgus pārgrozījumus uz-
ņēmējiem nomaksu iemaksāšanai slimo kasēs un līdz
ar to dzen dimbā tik svarīgu iestādi, kāda, bez šau-
bām, ir slimo kase.

Visos valdības darbības nostūros, cik tālu jā-
saduras ar slimo kasēm, slimo kasēm jācieš pā-
restības.

Valsts budžetā ir paredzētas valsts piemaksas
slimo kasēm. Likums tās nosaka. Šīs summas pa-
redz slimo _kasu budžetos. Slimo kases rēķinās ar
šīm summām savā darbībā, bet valdība, lai gan redz
postu un slimo kasu grūto stāvokli — neapšaubā-
mi^ redz, ka vajadzētu steidzīgi nākt palīgā un liku-
ma paredzētās summas nomaksāt, tās tomēr kārtīgi
nenomaksā. Valdība bieži paliek parādā slimo ka-
sēm par 3 un 4 mēnešiem vairāk miljonu latu. Sli-
mais cilvēks nevar gaidīt, kamēr valdība samaksās!
Nomirušo _ nevar ilgi turēt virs zemes! Dzemdētā-
jam ari jāpalīdz! Valdība tam, nepiegriež vajadzīgo
venbu. Bet ja vajaga piemaksas sviestam, — lū-
dzam, cukam — lūdzam, dažādas citam piemak-
sas — lūdzam! Slimajiem1, dzemdētājām, miruša-
jam pedeja ceļa palīdzību nesniedz! (P. Leikarta
starpsauciens.) —_ Labāk nerunājiet, bet kļūsiet
— gan Jus izrunāsities savā purvā! — Visam
naudu var sameklēt, tikai slimo kasēm naudu nevar
rast. Cūkas un sviests stāv augstāk par cilvēka
dzīvību. (P. Leikarts no_ vietas: „Nevaj'aga šķie-
sties ar naudu!") — Jūs gan laikam savā purvā
loti šķiežaties ar naudu — labāk kļūsiet! —

Slimo kases ir darījušas visu, lai tagadējos grū-
tajos sarežģītajos apstākļos palīdzētu kasu dalībnie-
kiem. Slimo kases ir ievērojušas vislielāko taupību,
ir samazinājušas darbinieku skaitu un pārvaldes iz-
devumi^ Pārvaldes izdevumi mūsu slimo kasēs
ir samēra visai mazi. — Ministru prezidenta kun-
ga patlaban nav klāt. (J. Višņa no vietas: izči-
bējis!") Dažkartjau negrib dzirdēt nepatīkamas lie-
tas! Viņš ir runājis vairāk sapulces — es zinu di-
vi vietas —, ka slimo kases apēdot bargu, brie-
smīgi lielu naudu saviem, pārvaldes izdevumiem.
Ministru prezidents ta izteicies Ventspilī un vēl kā-
da vieta. Slimo kases izdodot 101 latu pārvaldes
izdevumu uz vienu slimnieku, nerēķinot ārstniecības
izdevumus, Protams, šis skaitlis ir apmēram simt-
kārtīgi paaugstināts, pārspīlēts. (Saucieni pa krei-
si: „Klau, klau!") Es brīnos, ka valdības pārstāvis,

ļ%
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kura rīcība taču ir visi dati, kurš katru brīdi pa te-
lefonu var dabūt ziņas no oficiālām iestādēm, izpla-
ta nepareizas, nedibinātas baumas, nepatiesus skait-
ļus. Protams, darba ļaudis, kas seko slimo kasu
darbībai, labi zina, ka ir ar slimo kasu pārvaldes iz-
devumiem, bet ministru prezidenta kungs laikam
domā ar šiem nepareizajiem skaitļiem iespaidot vie-
nu otru laba sparma kungu, no kuriem gan tagad,
kad runā par slimu strādnieku likteni, lielākā daļa
ir izbēguši lauka; kas atlikušies, lai klausās, ka mi-
nistru prezidenta kunga skaitļi ir pilnīga nepatiesība.

Es minēšu skaitļus, kas ir oficiāli un pārbaudīti.
Tie skan šādi.

Ja ņemam visu slimo kasu pārskatus par 1931.
gadu — par 1932. gadu pārskati vēl nav sastādīti
—, tad redzam, ka slimo kases 1931. gadā pavisam
izdevušas 17.941.000 latu, rēķinot apaļos skaitļos.
Tā kā slimo kasēs 1931. gadā skaitījās 168.200 da-
lībnieku, tad uz vienu dalībnieku caurmērā iznāk Ls
106.60. Šai summā ietilpst ārstēšanās naudas, pa-
balsti

^
pārvaldes izdevumi, summas kulturālām va-

jadzībām, zaudētās iemaksas u. t. t. Tā tad par vi-
siem izdevumiem kopā uz vienu kases dalībnieku iz-
nāk Ls 106.60, bet ministru prezidenta kungs saka,
ka slimo kasu pārvaldes izdevumu vien uz katru
slimo kases dalībnieku esot 101 lats. (G. Mīlberga
starpsauciens.) — Iekšlietu ministra kungs, Jums
ari to vajadzēja zināt un pret šādu nepareizu baumu
izplatīšanu vajadzēja spert attiecīgus soļus. — Ie-
skaitot ģimenes locekļus, 1931. gadā pavisam slimo
kasēs skaitījās 260.640 dalībnieku. Ja tagad izdeT
vumu summu izdalām uz šo dalībnieku skaitu, tad
uz katru iznāk tikai 68 lati. Kur te var būt 101 lats
pārvaldes izdevumu? (Starpsauciens.) Vai tas ir
„Mūsu nākotnē", to es nezinu, bet ir otrs žurnāls —
„Darba tiesības.", ko var uzskatīt par oficiālu izde-
vumu, un tur jūs atrodat tādus datus, ka pārvaldes
izdevumiem slimo kasēs ir tikai Ls 9.93 uz vienu ka-
ses dalībnieku, bet ieskaitot ģimenes locekļus —
Ls 6.31 uz vienu apdrošināto.

_ Ministru prezidents saka, ka uz vienu slimnieku
iznāk viņa briesmīgais skaitlis. (Starpsauciens.) —
Nu, par to arī varēsim parunāt! — Tagad paska-
tīsimies, cik iznāk uz vienu slimnieku; lai gan šāds
aprēķināšanas veids nekur nav pieņemts, bet skai-
drībaslabā lūkosim noskaidrot arī to.

Tādu dalībnieku, kas ir griezušiespie ārsta, 1931.
gadā bijis 892,174; tas nozīmē, ka katrs kases da-
lībnieks griezies pie ārsta 3—4 reizes. Pārvaldes iz-
devumu uz vienu slimnieku tādā kārtā iznāk Ls 1.08
un nevis Ls 101.—. Redziet, tādi nu ir tie pārval-
des izdevumi! Ziņas, kuras izplata ministru prezi-
denta kungs, nav patiesas, un, protams, tās dara ļau-
nu slimo kasēm, iestādēm, kas tik daudz laba dara
strādnieku šķirai.

Visi tie apstākļi, kurus minēju, ir jau tagad, bez
to 800.000 latu noņemšanas, spieduši slimo kases vi-
sai stipri samazināt dažādus palīdzības veidus kases
dalībniekiem. Ir ievestas daudz un dažādas piemak-
sas. Šīs piemaksas — piemēram: ģimenes loce-
kļiem _— dažās kasēs ir sasniegušas j'au 50%. Tā
taču tālāk vairs nevar iet! Tad jau pavisam, būs jā-
izbeidz ģimenes locekļu ārstēšana! —

Man pie rokas ir skaitļi, kas liecina, ka 1932.
gada līdz 1. decembrim, tā tad par 11 mēnešiem sli-
mo kases ir saņēmušas dažādu piemaksu no dalīb-
niekiem un ģimenes locekļiem 758.400 latu, kas par
visu gadu ir 827.300 latu. Tas ir nodoklis, kas vār-
da pilna nozīme uzlikts slimiem strādniekiem, un to
ir spiestas darīt slimo kasu pārvaldes, kamēr valdī-
ba rīkosies tā, kā es minēju: kamēr pagarinās uz-
ņēmējiem viņu nomaksu iemaksāšanu slimo kasēm,
kamēr vilcinās valsts daļas iemaksāšanu slimo ka-

Krājumā Saeimas Stenozrafu
biroja Rigā. Saeimas laukumā

sēs, kamēr negrozīs noteikumus par bezdarbniekiem
un neizdos speciālu likumu, kas nodrošinātu bez-
darbniekus u._t. t. Sen bija laiks bezdarbniekus spe-
ciāli nodrošināt, bet kad par šo jautājumu gadās ru-
nāt Saeimā, tad „žēlsirdīgie" kristīgie un viss labais
spārns — jādomā, ka viņiem tīri vai svins kājās
— nevar piecelties un nobalsot par to. —

Arī naudas pabalsti daudz gadījumos ir samazi-
nati.ir noslīdējuši uz visai zema līmeņa. Man te ir
plašāki dati par daudz slimo kasēm, bet sīkāk pie
tiem negribu pakavēties; tie tiešām liecina, ka slim-
niekiem jāatrauj arvien vairāk un vairāk.

Agrāk, vecos cara laikos strādnieka cilvēkus
spīdzināja slepenpolicijā Greguss; tagad pamazām,
maskoti dara topašu — ierīko tā, ka viņus pamazām
nomoca, pamazām iznīcina, pamazām 1sagandē strād-
nieku veselību. Vai to neapstiprina valdības rīcība
ar slimo kasēm? — Deputāts Bērziņš smejas. Ko
tad aizsargu virsnieks citu var darīt kā tikai smie-
ties par strādnieku nelaimi!

Slimo kasu dalībnieku pabalstu apmērs tiek sa-
mazināts. Darba nespējas gadījumos daudz kases
par pirmo, otro un trešo dienu piemaksas neizsniedz;
tas nozīmē, ka strādniekam grūtā brīdī tiek atrauts
pabalsts, Apbedīšanas pabalstu, kuram būtu jālī-
dzinās 30—50 darba dienu atalgojumam, slimo ka-
ses nav vairs spējīgas izsniegt pienācīgos apmēros.

Kases dalībnieku un ģimenes locekļu piemaksas
izplatās arvien vairāk. Piemaksas par ārsta vizī-
tem_slimo kases dalībnieki nemaksā tikai 11 slimo
kasēsģimenes locekļi — 4 kasēs. Pārējās kasēs
nosacītas dažāda apmēra piemaksas, kas ģimenes lo-
cekļiem sniedzas pat pie 50%.

Paraug', tādi ir apstākļi slimo kasēs, tā tiek sa-
mazināti pabalsti nelaimīgiem slimiem ļaudīm!

Neraugoties uz visu to, slimo kasēm vēl dara
pāri, atņemot viņām naudu — valsts piemaksas. Ko
tas nozīmē? Tas nozīmē, ka slimo kasēm nāksies
vēl vairāk samazināt palīdzību slimiem strādniekiem,
atraut slimniekiem nepieciešamo. Citas izejas nav
un nevar būt, jo visi pārvaldes izdevumi ir samazi-
nāti līdz pēdējam. Bez šaubām, cik būs iespējams,
tos vel samazinās, bet maz — visai maz te varēs
vairs ietaupīt.

Man jāliecina, ka daudz tamlīdzīgām iestādēm,
kādas ir slimo kases, pārvaldes izdevumi ir lielāki
neka slimo kasēm, tā tad pēdējām tie ir viszemākie.
Ņemsim kaut vai tās pašas nelaimīgās „nelaimes"
apdrošināšanasbiedrības pārvaldes izdevumus. Man
gan nav noteiktu ziņu, bet šīs biedrības pārvaldes iz-
devumi skaitļos daudzkārtīgi pārsniedza slimo kasu
pārvaldes izdevumus.

Samazinājumi, ko valdība radīs ar šo likuma
pārgrozījumu, stipri skars darba tautas veselību. Ir
gandrīz neapšaubāmi, ka slimo kasēm pa daļai būs
jāslēdz sanatorijas, uz kurām izsūta cilvēkus, kas no-
vājējuši, kam sākas tuberkuloze. Būs jāierobežo
vai pavisam: jāslēdz ciet bērnu vasaras kolonijas, kur
vārda pilnā nozīmē — to es jums varu apliecināt —
glābj bērnus no acīm redzama posta, dodot viņiem
saulīti un svaigu gaisu. Lielos apmēros būs jāsama-
zina speciālā ārstēšana.

^
Kungi, ja jūs apstiprināsit

šo valdības soli pret strādniekiem, tad ziniet, ka tas
ļums maksās divkārtīgi! Daudz strādnieku, pie-
mēram, reumatiķi, kurus varētu glābt dūņas Ķeme-
ros, Liepājā, ja viņi tur netiks, kļūs chroniski reuma-
tiķi, darba nespējīgi, un tie būs jāievieto nespējnie-
ku nama. Cik tad viņi jums maksās? Ja bērni ne-
dabūs vasarā atpūsties, ja viņi nedabūs nepieciešamo
saules gaisu un lauku gaisu, tad daudzi no tiem būs
lemti par upuri tuberkulozei un, varbūt, uz mūžu pa-
liks kropli un slimīgi. Cik tad tas izmaksās? Ko
tad tas prasīs? Vai neprasīs daudz vairāk nekā to,

6
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ko _ tagad jūs atņemat strādnieku šķirai, slimam
strādniekam?

Strādnieku šķira nevar, nedrīkst ierakstīt šos
skaitļus skurstenī. Slimie strādnieki, strādnieku sli-
mie bērni būs apkārtstaigājošs pārmetums, atgādinā-
jums strādniekiem, kas vienmēr norādīs, ka pilsoņu
valdībā sēž strādnieku ienaidnieki,ka no pilsoņu val-
dības it nekā nevar gaidīt. Ņemiet nost līdzekļus —
tas radīs naidu! Šisnaids augs, un tam ir jāaug!
Šis naids sauks kādreiz pie atbildības tos, kuri ņem
nost nepieciešamo atbalstu slimam strādniekam,
strādnieka slimajam bērnam, Šos skaitļus, ko es
minēju, strādnieku šķira nekad skurstenī nerakstīs;
viņa prasīs atbildību, un jums nāksies atbildēt!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie tautas
vietnieki! Līdz ar slimo kasu likuma pasliktināju-
miem valdība ir izdevusi vēl vienu noteikumu, kas
tik pat lielā mērā pasliktina lauku iedzīvotāju ārstē-
šanu. Līdz šim lauku iedzīvotājiem ir daudz sliktāks
ārstniecības likums nekā pilsētu strādniekiem; to-
mēr arī šis sliktais lauku iedzīvotāju ārstniecības li-
kums deva zināmu iespēju lauku trūcīgām aprindām
kritiskos brīžos dabūt ārsta palīdzību.

Lauku iedzīvotāju ārstēšanas likums pirmo rei-
zi parādījās _ 1927. gadā kreisās valdības laikā. Pro-
tams, vēlākās valdības vairs neiedrošinājās summas
lauku iedzīvotāju ārstēšanai no valsts budžeta iz-
sviest. Beidzamos gados tomēr redzam noteiktu
tendenci ar katru gadu mazāk un mazāk paredzēt
līdzekļus šai laviešu iedzīvotāju vajadzībai. Bija
savā laikā šeitSaeimā starp pilsoņiem liela sajūsma,
un, Bērziņa kungs, Jūsu frakcijas biedrs — taga-
dējais politiskais „nelaiķis" Brieža kungs solīja, ka
zemnieku savienība došot lauku iedzīvotājiem la-
bāku ārstēšanas likumu par pilsētu strādnieku slimo
kasu likumu. Protams, šis zemnieku savienības ro-
mantisma laikmets ir jau pagājis. Zemnieku savie-
nība tagad vairs nedomā par šo solījumu, un nu ti-
kai varētu prasīt, lai lauku iedzīvotājiem atstāj kaut
to nepilnīgo ārstēšanas likumiņu, kas dzima 1927.
gadā. Tomēr tagad valdība ir pieskārusies arī šim
likumam, un tas atkal ir grozīts.

Kādi _ tad nu ir pasliktinājumi lauku iedzīvotāju
ārstēšana?

Vispirms — valdība turpmāk nedos nekādu ārst-
niecības palīdzību tiem strādniekiem, kurus viņa ie-
ved Latvija no ārzemēm. Valdība saka, ka viņa va-
doties no patriotiskām jūtām, un nevarot prasīt no
vienas latviešu valdības, lai tā ārstētu slimos leišu
strādniekus. Tas ir ļoti reakcionārs aprēķins no
mantīgas šķiras interešu viedokļa — izmest no lau-
ku iedzīvotāju ārstēšanas likuma tos strādniekus,
kurus valdība pati Latvijā ieved. Valdība grib ra-
dīt Latvija vienu algoto darbinieku grupu, kas būtu
ārpus jebkuras nodrošināšanas, un par ko darba de-
vējiem nebūtu jāatbild. Valdība ir paredzējusi pir-
mām kārtam nesniegt nekādu ārstniecības palīdzību
ārzemju strādniekiem, kurus ieved Latvijā. Ja val-
dība negrib tērēt līdzekļus ārzemju strādnieku ārstē-
šanai, kas tad viņu spiež tos ievest? Vienīgā un
pareizā izeja būtu — strādniekus no ārzemēm Latvi-
ja neievest. _ (P. Leikarts no vietas: Kas tad ars?")
— Ja visi būtu tādi sliņķi kā Jūs, Leikarta kungs, tad
gan Latvija arāju nebūtu! (P. Leikarts no vietas:
„Tas attiecasuzJums!") Latvijā ir vēl ļaudis, kas
ar, kas strada, tapec var dzīvot arī tādi parazīti kā
Jus. (Starpsaucieni. Priekšsēdētāja biedrs K.
Pauluks zvanī.) — Viņš arī tiltu neprot taisīt, jo tie
tilti, kurus Leikarta kungs apņēmies taisīt, draudot
sagāzties. (Starpsaucieni.) Mēs pazīstam tādus

arājus, kāds Jūs esat! Tie ir tie, par kuriem mēdz
teikt: „Tevi, draugs, es pazītu, kaut vai ellē sa-
tiktu!" Tā saka Rainis par tiem, kas mūžīgi ar
muti ir Rīgā, bet ar darbiem vienmēr sēd aizkrāsnē.
(Sauciens no vietas: «Līgatnē!") Varbūt arī Lī-
gatnē. Vai nu sēd aizkrāsnē Līgatnē, vai Rīgā, tas
taču ir vienalga. (Priekšsēdētāja biedrs Ķ. Pauluks
zvanī.)

Valdība ar tiem strādniekiem, kurus pati no
ārzemēm ieved, grib apieties tā, ka absolūti nav jā-
atbild par viņu saslimšanu un sakropļošanu. Šī ir
loti svarīga parādība. Latvijas valdība savā laikā ir
parakstījusi konvenciju par vienlīdzīgu apiešanos ar
ārzemju strādniekiem; tagad valdība uz šiem starp-
tautiskajiem pienākumiem skatās vieglprātīgi — pa-
raksts ir dots, bet tas nav neko vērts. Valdība tagad
anullē noslēgto līgumu par vienādu apiešanos ar ār-
zemju strādniekiem, ārstēšanas izdevumu segšanu
u. t. t. Protams, valdība to dara ar nolūku, lai ra-
dītu lauku darba devējiem iespējami vairāk tāda
darba spēka, pret ko viņiem nav nekādu pienāku-
mu slimības gadījumā. Ja kāds leišu strādnieks še't
saslimst, viņu izsviež un padzen, lai iet, kur grib.
Tā ir pirmā konsekvence, grozot šos noteikumus
(A. Vaivods no vietas: „Tad viņi brauks mazāk!")
— Jūsu valdība viņus ir ievedusi. Tā ir provokāci-
jā:ievest cilvēkus, sabendēt darbā un pēc tam pa-
mest likteņa varā. Jums, Vaivoda kungs, kā Latga-
les bīskapa frakcijas loceklim un vispār latgalietim
gan neklājas tā runāt. Jūs viņus grūžat nelaimē un
par šo strādnieku nelaimi nekautrējaties vēl pa-
smieties. Tas raksturo baznīzkungus un viņu domu
biedrus šeit Saeimā.

Otrkārt, valdība ieved vēl vienu pasliktinājumu.
kas galvena kārta skar mazturīgos iedzīvotājus. No-
teikumos par lauku iedzīvotāju ārstēšanu viens pants
paredz, ka tādā gadījumā, jakādam mazturīgam lau-
ku iedzīvotājam vajadzīga ārsta palīdzība, un ja viņš
pats nav spējīgs piemaksāt, pagasta valde izsniedz
attiecīgu apliecību, ar kuru viņš var dabūt, medicī-
nisko palīdzību par brīvu. Tagad valdība ir uzvē-
lusi arī šiem mazturīgajiem cilvēkiem zināmus izde-
vumus. Turpmāk viņiem vajadzēs maksāt trešo da-
lu izdevumu pašiem'. Var tikai pabrīnēties par šādu
rīkojumu. Ir taču, sevišķi Latgalē, tādi cilvēki, kas
nespēj piemaksāt par zālēm kaut 10 santimu. Pa-
gasta valde izsniegs apliecību, ar kuru viņam nāktos
brīva ārstēšana un zāles, bet pēc jaunajiem notei-
kumiem viņš to dabūs tikai tad, ja būs samaksājis
vismaz 50 santimu ārstam un 50 santimu par zālēm.
Vai daudz ir tagad, Vaivoda kungs, arī starp Jūsu
balsotajiem Latgalē tādu, kas var maksāt latu par
ārstēšanu? Jūs paši zināt, ka tādu nav. Sekas
bus tas, ka cilvēki slimos, bet neārstēsies, jo viņiem
nebūs iespējams samaksāt attiecīgās piemaksas.
Vairosies slimības, mirstība un posts.

Jūs mēģināt ietaupīt uz posta rēķina apmēram
700.000 latu, it_ ka taupības nolūkā. Raksturīgi, kā-
da ir šī tagadēja ministru prezidenta taupības poli-
tika. Ja nemaldos, divas Saeimas sēdes atpakaļ val-
dības partijas loceklis deputāts Šlakans šeit uzstā-
jas ar dedzīgu runu par kāda nodokļa atlaišanu. Kad
mums te bija strīdus par latviešu lielkapitālista Ben-
jamiņa nodokļiem,_ tad neviens cits kā jaunsaimnie-
ku frakcijas pārstāvis Šlakana kungs nāca un vi-
siem spekļem centās pierādīt, cik slikti klājoties mū-
su uzņēmējiem, cik maza esot viņu peļņa; tāpēc, lai
viņus galīgi neizpostītu, jasamazinot nodokļi. (A.
Erniņa starpsauciens.) — Ko Jūs, Erniņa kungs, paš-
valdības kommisijā esat darījuši, tas mani neinte-
rese; mani pašreiz interesē tas, ko Jūsu partija dara
šeit, Saeima, ka viņa izturas, apspriežot atsevišķus
likumus. Jūsu frakcija uzveļ lauku nemantīgām ap-



165 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 5. sēde 1933. g a d a 12. ma i jā. 166

rindām jaunus nodokļus, atņem tām iespēju iet pie
ārsta, bet tai pašālaikā prasa atvieglot nodokļus liel-
kapitālistiem:. _ (A. Erniņa starpsauciens.) Es nezi-
nu, ko dara jūsu radziņi, bet man jāuzsver, ka jūsu
politika ved tikai uz postu, un jūs esat par to atbil-
dīgi 100% apmērā.

Es nebrīnos, ka ta izturas zemnieku savienība,
jozinu, ka viņu šis likums neinteresē. Cik grūti vec-
saimniekiem, lielsaimniekiem arī klājas šai krizes
laikā, cik smagi krize arī viņus ir skārusi, viņi to-
mēr var aiziet pie ārsta, viņiem vēl ir tik daudz lati-
ņu kabatā, lai samaksātu ārstam par vizīti un zālēm;
bet jaunsaimniekiem, pārējiem darba ļaudīm un
strādniekiem to latiņu nav — tie tagad ar jauno no-
teikumu pieņemšanu būs nostādīti neiespējami slik-
tos apstākļos, un to 700.000 latu vietā, ko jūs ar šiem
noteikumiem gribat ietaupīt valsts kasē, jūs trīskār-
tīgi pavairosit postu lauku darba ļaudīs; tāpēc sociāl-
demokrātu frakcija liek priekšā noteikumus par lau-
ku iedzīvotāju ārstēšanu noraidīt.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds depu-
tātam Matisonam.

A. Matisons (strādnieku un zemnieku frakcija):
Lai sabalansētu budžetu, Bļodnieka valdība visu bu-
džeta iztrūkuma smagumu cenšas novelt uz pilsētu
strādnieku un ierēdņu, laukstrādnieku un nabadzīgo
zemnieku pleciem, Jaunie pārgrozījumi un papildi-
nājumi likumā par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu
slimības gadījumos ir atklāts uzbrukums laukstrād-
nieku un nabadzīgās darba zemniecības ārstēšanai,
kuru tie ļoti lielā mērā pasliktina. Uz šo laukstrād-
nieku un nabadzīgās darba zemniecības ārstēšanas
rēķina valdība cer ietaupīt budžeta sabalansēšanai
ap 700.000 latu.

1. pantā lielākais pasliktinājums ir ārzemnie-
kiem, poļu un leišu laukstrādniekiem, kurus jaunie
pārlabojumi pilnīgi izslēdz no ārstēšanas. Neskato-
ties uz to, ka Latvijas valdība ārzemju strādniekus
nodod budžu kalpībā gandrīz pilnīgi par brīvu, sa-
slimšanas gadījumā viņi ir izslēgti no katras ārstē-
šanas; tā tad Latvijas valdība un Latvijas pelēkie
baroni noņem katru atbildību par ārzemju laukstrād-
nieku dzīvību.

Otrs pasliktinājums šinī pašā 1. pantā ir notei-
kums, ka ārpus pilsētas administratīvām robežām
jānodzīvo vismaz 4 mēneši. Ar šo noteikumu gan-
drīz lielākai daļai laukstrādnieku — arī vietējiem
laukstrādniekiem ir ņemta iespēja izmantot šinī li-
kumā paredzētās tiesības, jo lielākā daļa lauku saim-
nieku līgst strādniekus ne uz gadu un ne uz 6 mēne-
šiem, bet tikai uz mēnesi un pēc dažiem mēnešiem
viņus no darba atkal atlaiž. Ja atlaistais strādnieks
pēc tam uz laukiem darbu nedabū, viņš ir spiests at-
griezties pilsētā; tā viņš nesaņem likumā paredzē-
tās tiesības uz ārstēšanu.

Tālāk 4. pantā ir paredzēts, ka Tautas labklā-
jības ministrijai saziņā ar Iekšlietu ministriju ir tie-
sība atcelt pašvaldību lēmumus, kas pieņemti saska-
ņā ar šo likumu. Ja līdz šim pagastu pašvaldības
dažos gadījumos izdeva : nabadzīgiem lauku iedzīvo-
tājiem nabadzības apliecības, ar kurām, viņi varēja
ārstēties un saņemt zāles par brīvu, tad ar šiem jau-
najiem noteikumiem Iekšlietu ministrija šādas pa-
gastu pašvaldību izdotas apliecības varēs anullēt.
Saprotams, ka nabadzīgiem laukstrādniekiem un arī
darba zemniekiem, kuriem ir tiesības saņemt trūcī-
bas apliecības, un kuriem šīs tiesības atzīst lauku
pašvaldības, Iekšlietu ministrija šīs apliecības, varēs
anullēt, un arī šie strādnieki būs nostādīti ārpus kat-
ras iespējamības saņemt ārstēšanu, jo viņiem nav
naudas ārstam un zālēm.

Pasliktinājumu paredz arī 8. pants, kurš līdz šim
paredzēja, ka tiem, kas var uzrādīt mazturības ap-
liecību, pašvaldības izdod zāles par brīvu un atļauj
tiem arī brīvu ārstēšanos. Tagad par zālēm būs jā-
maksā puse to vērtības. Tā tad ar jaunajiem notei-
kumiem nabadzīgākiem lauku iedzīvotājiem tiks at-
rautas zāles un ārstēšanās iespēja.

Lielus pasliktinājumus paredz arī jaunais 8.
pants. Tas galvenam kārtām skars nabagos darba
zemniekus, t. i, tādus, kuru zeme notaksēta augstāk
par 1500 latiem. Mēs labi zinām, ka ļoti liela daļa,
var teikt — pat lielākā daļa jaunsaimnieku zemes
ir notaksēta nesamērojami augstāk par faktisko ze-
mes vērtību. Šo jaunsaimnieku ārstēšana, kuru ze-
mes vērtība notaksēta uz 1500—5000 latu, ar 8.
pantu ir pasliktināta — viņiem jāmaksāpusi ār-
stēšanas maksas slimnīcā, un viņi nebauda tiesības
uz valsts vai pašvaldības piemaksām par zālēm,
pārsienamiem līdzekļiem un citiem ārstniecības pie-
derumiem, kā arī uz ārstēšanos sanatorijā. Šie pa-
sliktinājumi skar lielāko daļu jaunsaimnieku, kuri no
savas zemes nekādus; ienākumus nesaņem, neskato-
ties uz to, ka viņi ar pārcilvēcīgiem spēkiem strādā
paši un nodarbina arī visu savu ģimeni. Ja nu viņi
šinī smagajā darbā saslimst, tad pēc jaunajiem no-
teikumiem viņi var saņemt tikai pusi piemaksas par
ārstēšanos slimnīcā.

Man jāaizrāda uz jaunsaimnieku pārstāvjiem,
kuri tagad ieiet valdībā un skaitās par jaunsaimnie-
ku aizstāvjiem. Viņi jaunsaimniekus nevis aizstāv,
bet ar šiem jaunajiem pārgrozījumiem: un papildinā-
jumiem lielā mērā pasliktina jaunsaimnieku, stāvokli.
Ja līdz šim jaunsaimnieki baudīja tādas pašas tiesī-
bas kā laukstrādnieki un pārējie lauku iedzīvotāji,
tad ar šiem jaunajiem noteikumiem jaunsaimnieku
lielākai daļai ārstēšanās slimības gadījumos ir pa-
sliktināta. Es domāju, ka jaunsaimnieki šo savu lī-
deru politiku pratīs novērtēt un ātrāk pārdzīvos tās
illūzijas, ka jaunsaimnieku frakcija būtu viņu inte-
rešu aizstāve.

Jaunsaimnieks Apinis pagājušajā Saeimas sēdē
teica, ka viņš no kāda aptieķnieka esot dzirdējis,
kāds stāvoklis esot uz laukiem, kad jāārstējas sli-
mības gadījumos. Man jābrīnās, kāpēc jaunsaimnie-
ku pārstāvis savu insormāciju par to, kādos apstā-
kļos ir nonākuši jaunsaimnieki uz laukiem, smeļ no
aptieķniekiem. Vai tad viņam citādu , sakaru ar
jaunsaimniekiem nav? Tas tikai raksturo, ka šie
jaunsaimnieki nav nekādi jaunsaimnieku aizstāvji,
bet gan viņu stāvokļa pasliktinātā]'!. Kā jau teicu,
jaunsaimnieki pratīs novērtēt viņu darbību.

Tā kā šie jaunie pārlabojumi un papildinājumi
likumā par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimības
gadījumos iziet uz laukstrādnieku un nabadzīgās
zemniecības ārstēšanas pasliktināšanu, strādnieku
un zemnieku frakcija balsos par to noraidīšanu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancains: Vārds de-
putātam Šēleram.

L. Šēlers (vācu baltiešu frakcija; runā vāci-
ski)*): Deputātu kungi! Paredzētā valsts piemak-
su pazemināšana par pusprocentu, saprotams, skar
slimo kases ļoti smagi. Slimo kases būs spiestas vēl
vairāk ierobežot savu palīdzību — cik tālu viņas
nav bijušas spiestas to darīt jau agrāk valsts mak-
sājumu lielās nokavēšanās un nekārtīgi un nenoteik-
ti ienākošo valdības maksājumu dēļ, jo vēl bīsta-
māka par piemaksu samazināšanu un slimo kasu
saimniecību satricinošāka ir nenoteiktība, vai tās. ko
saņems, vai nē, un kad saņems.

Tā kā mēs, diemžēl, neesam pārliecināti, ka pēc

*) Runātāja atreferējums.
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piemaksu samazināšanas slimo kases tās arī noteik-
tisaņems un paredzamā laikā saņems arī vēl neno-
kārtotos maksājumus, vācu frakcija balsos, pret šo
likumu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Lapiņām.

R. Lapiņš (strādnieku un zemnieku frakcija):
Šis uzbrukums, kas tagad tiek vērsts pret slimo ka-
sēm sakarā arI*% piemaksas atņemšanu, revolucio-
nārai strādniecībai nav nācis negaidot. Jau sākot ar
1928. gadu, kad buržuāzija slēdza strādnieku orga-
nizācijas visā Latvijā, mēs teicām, ka tas nozīmē
vispārēju uzbrukumu strādnieku darba algām, soci-
ālai apdrošināšanai un citiem sociāliem likumiem.

Tiešām visus šos gadus slimo kasu dalībnieku
tiesības tiešā vai netiešā veidā pakāpeniski ir sašau-
rinātas. Valdība sabiedrības priekšā it kā taisnojas,
ka slimo kases varot iztikt ar tiem līdzekļiem, ko
tām iemaksājot paši strādnieki; tāpēc valdība un
uzņēmēji sistemātiski ietur savas iemaksas, neiemak-
sā slimo kasēm ar likumu nodrošinātās summas, lai
tādā kārtā varētu noņemt šo 1k%. Valdība neap-
mierināsies ar šof*% vien, bet ies vēl tālāk.

Visām slimo_ kasēm kopā, kādas pastāv Latvi-
jā, valdība ir parādā apmēram 1.000.000 latu un dar-
ba devēji — ap 2.000.000 latu._ Tā tad valdība un
uzņēmēji ir palikuši slimo kasēm parada kopa ap
3.000.000 latu. Tas nav vis noticis aiz maksāt ne-
spējas, bet ar nolūku, lai varētu pierādīt, ka slimo
kasēm šis summas nav vajadzīgas, un ka viņas bez
tam var iztikt, lai varētu pierādīt, ka viņam var at-
ņemt 1/a%- Tādā kārtā uzņēmēji gatavo to, lai no
4% viņiem, vajadzētu maksāt tikai 3%.

Par to, ka uzņēmēji savas iemaksas neiemak-
sā, lielā mērā atbildīgi ir sociāldemokrāti. Mēs zi-
nām, ka tagad slimo kasēs noteikšana ir uzņēmējiem
un sociāldemokrātiem, kuri nosaka par slimo kasēm,
par ārstēšanu un vispār par_ strādnieku apspiešanu.

Paradu summas ir iekrājušās tādā veidā: sli-
mo kases saziņā ar Tautas labklājības ministriju si-
stemātiski dod uzņēmējiem pagarinājumus. Kad uz-
ņēmēji laika nenomaksā un iesniedz lūgumu pēc pa-
garinājuma, tad slimo kases valde, kur ir vairākums
uzņēmējiem ar sociāldemokrātiem, tam piekrīt. Tur-
pretim kreisā strādniecība vienmēr ir balsojusi pret
visiem šādiem: priekšlikumiem. Tādā kārtā uzņē-
mēji ir tikuši pie šiem 2.000.000, ko viņi nav iemak-
sājuši slimo kasēs.

Ir vēl viens paņēmiens, ko tagad sāk lietot,
proti — slimo kasēm nes ķīlas, visādas mantas, lai
tas tur novietotu un līdz ar to nodrošinātu parādu.
Starp tādam mantām centrālā slimo kasē par kār-
tīgu summu esot ielikts pat automobilis. Protams,
tas automobilis nekur nav derīgs, jo motora vietā
atradies tiumulis. Nav svarīgi, kas tur būtu motora
vieta, bet galvenais ir tas, ka slimo kasei vajadzīga
nauda ārstniecības līdzekļu iegādāšanai. Te, kā jau
teicu, vainojami uzņēmēji kopā ar sociāldemokrā-
tiem, kas ar savu rīcību šo lietu ta ir nostādījuši.

Neievērojot visas šīs rokas ķīlas un iemaksu sa-
maksāšanas termiņu pagarināšanu uzņēmējiem1, uz-
ņemej'i_ savas iemaksas neiemaksā, bet vārda pilnā
nozīme tas nokrāpj. Savus uzņēmumus viņi pārrak-
sta vai nu uz sievas, vai kāda cita vārda un iemak-
sas neiemaksā. Paradi ir sakrājušies ļoti lieli —
no 1926. gada līdz_ 1931. gadam 500.000 latu. Šī ir
summa, ko uzņēmējiem vajadzēja iemaksāt kopā ar
to naudu, ko viņi ir iekasējuši no strādniekiem,.

Pret visu to kreisie strādnieki ir aktīvi cīnījušies
un prasījuši, lai valdība uzņēmējus piespiež savas
iemaksas nokārtot. Kreisos strādniekus par šo uz-
stāšanos, ka mes zinām, terrorizē, sloga cietumos.

To visu dara tikai tāpēc, ka šie strādnieki prasa, lai
uzņēmēji nokārtotu savas piemaksas.

Šinī terrorizēšanā aktīvi piedalās arī sociālde-
mokrāti. Sapulcēs, kur kreisie strādnieki izsaka sa-
vu sašutumu, izsaka asāko protestu pret šādu rīcī-
bu un aicina uz cīņu, sociāldemokrāti kopā ar poli-
ciju šos strādniekus arestē un sloga cietumos.

Tikai vienai pašai — centrālai slimi o kasei
valdība ir parādā 250.000 latu, bet uzņēmēji —
350.000_ latu. Tas ir summas, kas jāmaksā valdībai
un uzņēmējiem slimo kasei. Šis tā saucamais bloks
— _ sociāldemokrāti ar uzņēmējiem apspiež slimos
strādniekus, samazinot viņiem:pabalstus, uzliekot vi-
sādas piemaksas u. t. t., tāpat arī neārstējot. Tāds
stāvoklis ir pašreiz slimo kasēs. Strādniekus ne-
maz neārstē. Ja strādniekam ir 38° vai 37,5° tem-
peratūra, tad pasaka, ka tā nav nekāda slimība, tā
pāries, un strādnieks, var iet strādāt.

Minēšu divus šādus gadījumus.
Pagājušajā gadā sociāldemokrātu vadītā tirdz-

niecības un rūpniecības slimo kasē visu laiku jūs ko-
pa ar darba devējiem slimo kasē kādu slimnieci —
kases _ dalībnieci Šapiro nosaucāt par simulanti un
to neārstējāt. Uz slimības zīmes bija uzrakstīts, ka
viņa ir darba spējīga, bet sekas, bija tās, ka šī ka-
ses dalībniece pēc divām dienām nomira. To vaja-
dzēja zināt arī Kaupiņa kungam, bet viņš par to ne-
minēja neviena vārda.

Otrs gadījums bijis tai pašā centrālā slimo kasē
— kāda Palēna šādos apstākļos tāpat nomirusi.
Uzrakstīts uz zīmes, ka viņa ir darba spējīga, bet
pec tam viņa nomirusi.

Tādu gadījumu centrālā slimo kasē ir bijis
daudz. Šie fakti liecina, kā ārstē slimo kases. To-
mēr valdība liek priekšā piemaksas vēl samazināt,
ietaupot kopsumma ap 800.000 latu. Šo summu no-
dos lauku lielburžujiem.

_ Mēs redzam, ka visi satversmes 81. panta kār-
tība izdotie un Saeimā pieņemtie likumi paredz tikai
strādnieku šķiras stāvokļa pasliktināšanu. Turpre-
tim mantīgai šķirai piešķir līdzekļus uz nemantīgo
šķiras rēķina. Kad valdība ir izdevusi satversmes
81. panta kartība likumu, ko tagad apspriežam, kad
valdība sak samazināt piemaksas slimo kasēm, ta-
nī paša laika darba devēji kopā ar sociāldemokrā-
tiem, negaidīdami, vai šo likumu pieņems, vai no-
raidīs, nedēļas trīs atpakaļ jau izstrādāja projektu,
ka sašaurināt slimo kasu dalībnieku ārstē-
šanu. (H. Ķaupiņš no vietas: „Kur?") — Cent-
rāla slimo kase.! (//. Ķaupiņš no vietas: Nerunā
nu!")

Jus gribat ietaupīt uz slimo strādnieku rēķina.
Pirmkārt ir samazināta slimnīcu takse. Šinī postenī
grib ietaupīt 46.000 latu. Mēs zinām, ka savā laikā
kreisa strādniecība iesniedza Rīgas pilsētas domei
pieprasījumu samazināt slimnīcu taksi, pielīdzinot
slimo kasu dalībniekus Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.
Sociāldemokrāti nobalsoja pretim. Tagad viņi pro-
jektē taksi samazināt. Vai tasnav ar iepriekšēju
norunu? Jau tagad slimnīcās ārstēšana un apkop-
šana ir slikta, bet pec šo _noteikumu pieņemšanas
ta droši vien kļūs vel sliktāka. (Starpsauciens.) —
Aizejiet kase un paskataities; tur tie projekti ir!
Es tikai varu konstatēt, ka jūs ārkārtīgi maz inte-
resējaties par slimo kasēm,, bet šeit uzstājaties un
runājat no sava vēdera viedokļa. —

Uz sanatoriju rēķinu grib ietaupīt 40O0 latu. Jau
tagad sanatorijas_slimniekus nevar uzturēt tā, kā
pienāktos. — Talak — ārstēšana Kemeros. Par
to runāja arī Kaupiņa kungs. Viņa partijas biedru
centrālas slimo kases valde izstrādātais projekts pa-
redz ietaupīt uz ārstēšanu Kemeros apmēram 10.000
latu. Šie 3 posteņi skaidri pierāda, ka grib ietaupīt
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ap 60.000 latu, un rezultāts būs tāds, kā es jau teicu,
ka arī turpmāk slimniekam uz slimības zīmes uzrak-
stīs „vesels", bet, iznācis no ārsta, viņš nomirs.

Talak — par ārsta honorāriem. Tie jāpaze-
mjnot par 10%. Katrs slimo kases dalībnieks zina,
kā tagad ārsti izmeklē, un kā reakcionārie ārsti ska-
tās uz_ slimo kasēm. Ja tagad ārsta honorāru sa-
mazinās par 10%, tad droši vien ārsti slimniekus ne-
maz vairs neizmeklēs; slimnieks aizies pie ārsta,
ārsts uz_ viņu paskatīsies un pateiks, slims, vai ve-
sels. Tāda kārta paredzēts ietaupīt kādus 40.000
latu.

Paredzēts arī ietaupījums, iepērkot zāles. Par
zālēm tiklab privātās aptiekās, kā slimo kasu aptie-
kās peļņa ir apmēram 300%, bet pilsoņu un sociāl-
demokrātu vīriem nav gribas peļņu samazināt —
viņiem ir tikai griba labo zāļu vietā dot sliktas. Šeit
atkal paredzēts ap 20.000 latu ietaupījums.

Tālāk sestais postenis — darba algu pazemi-
nājums par_5%—10%', Paršo summu, jāsaka tā, ka
kreisas strādniecības pārstāvji slimo kasēs vairāk-
kārtīgi

^
ir norādījuši, ka slimo kasu direktoru algas

ir pārak augstas, ka tās tiek ņemtas no mirstošo
strādnieku sanestiem1 grašiem, un ka tās būtu sama-
zināmas. Turpretim tie, kas saņem 700—800 latu
mēnesī, šo priekšlikumu nepieņem, un ja tagad ir pa-
redzēts slimo kasu darbinieku algas samazināt par
5%!—10%, tad tas atkal ķers tikai mazos darbinie-
kus, kas mēnesī saņem 60—70 latu. Tiem šī algu sa-
mazināšanas nasta atkal būs jāiznes uz saviem ple-
ciem. Ta tas ir bijis līdz šim un būs arī turpmāk.
Mēs skaidri zinām, ka arī atlaišanas gadījumos ar-
vien ir atlaisti mazie darbinieki, bet lielie ir patu-
rēti.

Šādā netiešā veidā jau ir pieņemts slimo kasu
dalībnieku tiesību pasliktinājumu projekts. To ir
pieņēmuši uzņēmēji kopā ar sociāldemokrātiem1, un
tas stāv tiešā sakarā ar valdības satversmes 81.
panta kārtībā izdotajiem, noteikumiem, kas šeit Sa-
eima gan vēl nav pieņemti, bet kāds projekts sli-
mo kasēs jau ir gatavs.

Bez šī projekta ir vēl viens jauns projekts —
vēl radikālāks. Katram būs manāms, ka šo pro-
jektu ir atstājuši drusku vēlākam laikam, bet uz-
mests tas jau ir. Pēc šī satversmes 81. panta kārtī-
ba izdotā likuma pieņemšanas atkal vilks ārā otru
pasliktināšanas projektu, kas ir daudz radikālāks un
jautājumu nostāda tā, ka pabalstus ģimenes loce-
kļiem samazinās no 80% uz 70%i; bez šaubām, vie-
niniekiem šī summa tiks vēl vairāk samazināta.
(Starpsauciens.) Es salīdzinu tos cīņas paņēmienus,
ar kādiem jūs šeit cīnāties un kādus lietojat slimo ka-
ses tanī laikā, kad strādniekus vajadzētu organizēt
cīņā pret izsūkšanu, pret slimo kasu dalībnieku tie-
sību sašaurināšanu, pret piemaksām, pret līdzekļu
atņemšanu, pret ārstēšanas sašaurināšanu. Tāds ir
stāvoklis. Es rādu, kā jūs cīnāties šeit, un kāda ir
jūsu cīņa ārpus Saeimas. Šeit likums vēl nav pie-
ņemts, bet slimo kasēs projekts jau sen ir pieņemts,
un to jūs sāksit realizēt

Pēc pirmā projekta ir paredzēts ietaupīt ap
60.000 latu. Tagad pabalstus izmaksā, sākot ar tre-
šo slimošanas dienu, turpmāk izmaksās, tikai sākot
ar ceturto dienu. Pabalstu, summa būs samazināta
kopā par 60.000 latu.

Par zālēm tagad bija jāpiemaksā 15%', bet ir no-
lemts, ka turpmāk jāpiemaksā 20%'. Mēs zinām, ka
pec slimo kašu normāliem statūtiem šīs piemaksas
var arī nebūt; ja ir tāda slimība, kas apdraud dzī-
vību, tad piemaksas par zālēm netiek ņemtas; bet
mēs redzam, ka līdz šim tās dzīvē tiek piemērotas,
un turpmāk zāļu piemaksas tikšot vēl paaulstinātas
no 15% uz 20%. Tas kopā došot ap 9000 latu.

Tālāk — zobu plombēšana. Es minēšu tikai
centrāloslimo kasi, bet citās kasēs stāvoklis ir vēl
šausmīgāks. Ja tagad bija jāpiemaksā 30 santimu,
turpmāk būs jāpiemaksā 45 santimi, t. i. par 50%
vairāk.

Tāpat jāpiemaksā par ārsta vizītēm. Ja tagad
bija jāpiemaksā 15 santimu, turpmāk būs jāpiemaksā
20 santimu. Tas kopā dod 10.000 latu. Ģimenes lo-
cekļu piemaksas arī paaugstinātas no 15%, uz 20%
un kopā dod 5400 latu.

Visi šie pasliktinājumi vienā pašā slimo kasē sa-
stāda 246.400 latu. Uz centrālo slimo kasi krīt tikai
180.000 latu ar_ valdības %% atvilkumu. Uz tā rē-
ķina slimo kases pilsoņu un sociāldemokrātu izstrā-
dātais ārstēšanas pasliktināšanas projekts paredz vēl
lielākus pasliktinājumus. Viens projekts jau ir pie-
ņemts, otrs ir izstrādāts, un to taisās pieņemt. Šis
projekts pat pārspēj valdības satversmes 81. panta
kartība izdoto likumu.

Tādi ir cīņas līdzekļi, kurus lieto sociālde-
mokrātu kungi pret buržuāziju. Šos cīņas līdzekļus
mēs šodien redzam, apspriežot satversmes 81. panta
kartībā izdoto likumu par slimo kases dalībnieku ār-
stēšanu un viņu tiesību sašaurināšanu.

Sociāldemokrāti nemēģina neko darīt, lai ap-
gaismotu masām, kas būtu darāms, lai valdība neva-
rētu uzbrukt slimo kasēm. Gluži otrādi — netiek
sasauktas sapulces, lai apgaismotu stāvokli...
(starpsauciens) — Jā, kommūnisti to dara, bet tad
sociāldemokrāti kopā ar buržujiem tos iesloga cie-
tumos, nodod policijai, piekauj u. t. t. To mēs re-
dzējām: pēdējās dienās apavu strādnieku streika sa-
pulcē, kurā jūs neielaidāt apavu strādniekus tautas
nama. Pateicoties strādnieku enerģijai, tie tomēr
tur ietika, un apavu strādnieki panāca savu.

Ņemot_ kopā visu sacīto, var teikt tikai vienu
— ka strādniecībai jābūt gatavai cīnīties pret soci-
ālās apdrošināšanas sašaurināšanu, negaidot un ne-
skatoties uz to, kā šeit nobalsos, jo še neko neiz-
šķirs strādniekiem par labu. Mēs zinām, ka šai vie-
ta ir pieņemti daudz strādnieku stāvokļa pasliktinā-
šanas likumu, tāpēc strādniecībai galvenā cīņa jāiz-
cīna ārpus šīs iestādes — darba vietās. Pret vi-
siem pasliktinājumiem, kādi jau tiek realizēti un kā-
dus turpmāk gatavojas vēl realizēt, strādniecībai
nopietni jāuzstājasun jābūt gatavai cīnīties pret tiem.

Valdība pastiprinātā kārtā ir spērusi represīvus
soļus pret strādnieku un zemnieku frakciju, kura ir
aicinājusi strādniecību aizstāvēt savas tiesības.
Strādnieku un zemnieku frakcijas deputāti ir visādi
terrorizēti. Beidzamā laikā tie ir izprovocēti, ielau-
žoties viņu dzīvokļos, u. t. t. Tādā kārtā tiek fabri-
cēti visādi materiāli, lai pēc Vācijas parauga varētu
likvidēt šo frakciju, kas ir par šķērsli visai valdības
politikai, kura ar katru dienu vairāk cenšas strād-
nieku šķiras stāvokli pasliktināt.

Strādnieku un zemnieku frakcija iesniedz
priekšlikumu — noraidīt satversmes 81. panta
kārtībā izdotos noteikumus. Strādnieku un zemnie-
ku frakcija, neskatoties uz visiem spaidiem, arī trup-
māk cīnīsies pret sociālās apdrošināšanas sašau-
rināšanu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancatos: Vārds de-
putātam Mīlbergam,

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Daži iepriekšējie runā-
tāji, sevišķi deputāts Kaupiņa kungs, ļoti asi uzbru-
ka mušu valdības galvai — ministru prezidentam,
it kā viņš būtu runājis nepatiesību. Šeit sevišķi ti-
ka apellēts pie taisnības principiem un taisnības sa-
jutās. Lai man atļauts pāris vārdos atbildēt, sevi-
šķi Kaupiņa kungam, kā to lietu ir domājis valdības
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vairākums, samazinādams slimo kasēm piemaksas
par %%.

Ka_ zināms, valdība piemaksā slimo kasēm diez-
gan prāvas summas. Bez tam maksā paši slimo ka-
su dalībnieki un arī darba devēji. Visi šie līdzekļi
tiek izlietoti zaļu apgādāšanai, aptieku uzturēšanai,
ārstu algošanai un pārvaldes izdevumiem.

Ja salīdzinām slimo kasu pārvaldes darbinieku
atalgojumus ar valsts darbinieku atalgojumiem, tad
slimo kasu pārvaldes, darbinieku atalgojumi ir stip-
ri augstāki. Bez tam, ievērojot krizes apstākļus,
valsts darbinieku atalgojumi jau ir samazināti. Pa-
gājušajā gada, kad finanču ministris bija Zemgaļa
kungs, algas valsts darbiniekiem tika samazinātas.
Tagad atkal notiks samazināšana lielākā vai mazā-
ka mēra. Arī lauciniekiem ir samazinātas piemak-
sas par lauksaimniecības ražojumiem, jo tagadējā
koalicijā viscaur grib sašaurināties un radīt taupību.

Šis pusprocenta novilkums slimo kasēm do-
māts, lai radītu zināmus ietaupījumus — nevis, lai
pasliktinātu ārstēšanu vai zāļu izsniegšanu, betgan, lai samazinātu atalgojumus slimo kasu pārval-
des aparātam. Ja_valsts darbiniekiem atalgojums
samazināts jau pagājušajā gadā, bet slimo kasu dar-
biniekiem vel nav samazināts un ir palicis tāds pats,
tad šinī gadījuma ir domāts, izejot no taisnības prin-
cipa, nolīdzināt vienlīdzīgi arī šo atalgojumu. Tā tad
projekts nav versts tieši pret slimo kasēm, bet iz-
dots, lai zināma mēra piespiedu kārtā radītu ietau-
pījumus pārvaldes aparāta izdevumos.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Bitēm.

M. Bite (strādnieku un zemnieku frakcija): Val-
dīt
^

n_av aizmirsusi uzdāvināt satversmes 81. panta
kartība vienu likumu arī slimo kasu dalībniekiem.
Mes varam teikt, ka, sākot ar 1931. gadu, slimo ka-
sēm ir uzlikti 19 punktu, un šie punkti visi ir tādi,
kas skar strādniecību.

Mēs zinām, pirmām kārtām,, ka pašreizējais
darba minimums strādniekiem jeb slimo kasu dalīb-
niekiem vispār ir zems. Tā tad mēs varam iedomā-
ties, ja eksistences minimums ir zems, kā var klā-
ties strādniekam, ja viņš saslimst. Tādā gadījumā
viņš saņem atalgojuma vietā tikai procentus, ko vi-
ņa kase izmaksā, kas ir apmēram 50—90 santimu
diena. Mēs zinām, pilsoņi saka, ka esot krize; bet
mes gribam jautāt, vai tad strādniekam nav krize.
Es domāju, viņam ta ir visdziļākā.

Tomēr strādnieks to nekad nedrīkst likt manīt.
Ja strādnieks grib uzlabot savu stāvokli fabrikā vai
arī kura katrā citā darba vietā un uzstājas ar prasī-
bām, tad fabrikants pieiet pie telefona, un viņa rī-
cība

^
drīz vien ir vesela pusrota, kas saka: jūs te

nekādu buntu vai streiku netaisait! Ja kārtības sar-
giem aizrāda, ka te nav runa par streiku, bet par iz-
tikas minimuma uzlabošanu, par darba algu uzlabo-
šanu, tad to viņi nedzird. Fabrikanti pasaka: mēs
nevaram vairāk maksāt, labi, ja varam: maksāt Ls
1.20 vai Ls 2.— diena.

Tagad varam teikt, ka visiem jau agrāk izdo-
tiem 19 punktiem satversmes 81. panta kārtībā ir
pielikts vel viens klāt. Tagad, ja ģimenes apgād-
nieks atrodas slimnīca, viņam izmaksā 50%, turp-
māk izmaksas tikai 45%, Tas viss nozīmē strādnie-
ku stāvokļa pasliktināšanu.

_„Jaunākās Ziņas" reklamē mātes dienu —
matem esot mīlulīši un tamlīdzīgi; bet mēs zinām,
ka mates_ — slimo kasu dalībnieces nevar dabūt
saviem bērniem zāles un ārsta palīdzību. Slimo ka-
su_ dalībnieki ir_ izstrīpoti no apgādājamo saraksta.
Būtu taču pienākums šādam mātēm sagādāt labā-

kus apstākļus. Nav taču pielaižams, ka mātei jā-
iet uz sociālo apgādi. Man liekas, strādnieki itin
labi zina, kā ir, kad jāvirina sociālās apgādes dur-
vis. Ir gadījumi, kad mātei saslimst dēls, un viņu
ievieto slimnīcā, bet sociālā apgāde mātei nedod
maizi un vienkārši pasaka: jums taču ir dēls! —
Pilsoņi strādniekiem ir uzbrukuši un uzbrūk katru
dienu.

Šie pasliktinājumi sevišķi smagi gulstas uz Rī-
gas_ pagaidu strādnieku slimo kasi, jo tur, pirmkārt,
strādnieki vismazāk izpelnī, un, otrkārt — viņi var
dabūt zāles un ārsta palīdzību tikai pēc 4 dienām.
Mēs varam iedomāties, kā iet strādniekiem tagadē-
jos bezdarba apstākļos. Dažreiz strādnieks kļūst
par fiktīvu darba darītāju — kaut kādā kārtā šīs
4 dienas ar markām „uzklēbē". Ja strādnieks sa-
slimst, cik tad viņš saņem? — Dažus santimus
diena.

Pilsoņi saka, ka arī viņiem esot pie sirds strād-
nieku ciešanas. Mums gan jāsaka, ka tā tas nebūt
nav. Tiklīdz mainās valdības, tā izdod jaunus no-
teikumus_ satversmes 81. panta kārtībā. Kam tad
liek virsū? — Tam mazākam! Tos, kas jau ir
nospiesti, spiež vēl vairāk. Tā ir ar valsts darbi-
niekiem, tāpat ir ar fiziska darba strādniekiem.
Turpretī par_ vecsaimniekiem lauž šķēpus. Tiem
grib dot dažādas piemaksas. Jājautā, vai strādnie-
kam, kas tirgū pārdod savu darba spēku, nav va-
jadzīgas piemaksas. Ja darba devējs tagad maksā
latu vai Ls 1.20 par dienu, vai tad strādniekam ne-
vajaga piemaksu? Par to neviens nerunā. Pilsoņi
neatzīst par vajadzīgu uzlabot strādnieku stāvokli.
Ja te ministra kungs vai iepriekšējais runātājs —
nezinu, ka viņu sauc — sacīja, ka jāsamazinot
slimo kasu darbinieku algas, tad jāsaka, ka slimo ka-
su darbinieki no tiem 100 vai 120latu mēnesī, ko vi-
ņi saņem, nav uzbarojušies, tā tad no viņiem nav,
ko ņemt. Mēs lasām par pazudušiem 200.000 doī-
lariem. Ja tos atrastu, varbūt nevajadzētu satver-
smes 81. panta kārtībā izdotā likuma slimo kasu lī-
dzekļu samazināšanai. Tomēr liekas, ka tie 200.000
dollaru bus pazuduši, un strādniekiem jācieštā kā tā.

Strādnieku un zemnieku frakcija balsos pret sli-
mo kasu stāvokļa pasliktināšanu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Kaupiņam.

H. Ķaupiņš (sociāldemokrāts): Kad deputāta
Lapiņa runa gāju uz beigām, zemnieku savienības
deputāts Bērziņš devās ārā pa durvīm, berzēja ro-
kas un priecājas. (Sauciens no vietas: „Vai tā bi-
ja!") — Tā bija! — „Tad šādas tās lietas", viņš
teica, „tad jau vēl var ņemt slimo kasēm nost!"

Deputātu kungi, nav pirmā reize, ka galējo krei-
so uzskati un darbi saskan ar labā spārna uzska-
tiem:. Ļaudis, kas darbojas slimo kasēs, savās dar-
ba gaitas pilnvarnieku sapulcēs, valdes sēdēs u. t. t.
bieži redzka kreiso pārstāvji gandrīz kājām spār-
da sociāldemokrātu pārstāvjus, bet uzņēmēji no prie-
ka smaida — tāpat kā tagad aizsargu informāci-
jas daļas priekšnieks Bērziņš.

Deputāts Bērziņš teica, ka deputāta Lapiņa zi-
ņas esot patiesas. Ja tā_ būtu patiesība, tas būtu bē-
dīgi, bet tas, par ko runāja Lapiņš, nav patiesība.

DeputātsLapiņš pārmeta sociāldemokrātiem, ka
viņi ejot kopa_ ar uzņēmējiem. Laikam gan katram
prātīgam cilvēkam bus skaidrs, ka tas ir ārprāts.
(Sauciens no vietas: „Lapiņš taču nav prātīgs!")

_ Es atceros kādu pilnvarnieku sapulci Rīgas cent-
rāla kopēja slimo kase, kur_ sprauslodams uzstājās
kreiso dižvīrs Lazdiņš un lādēja sociāldemokrātus.
(Sauciens no vietas: „Tas taču ir provokātors!")
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Es nezinu, vai Lazdiņš ir vai nav provokātors, zinu
tikai to, ka_ viņš ar savu rīcību slimo kasē bieži vien
kaitēja strādnieku interesēm. (Liels troksnis. Starp-
saucieni Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans zvanī.)
„Kommunaru cīņa" sauca Lazdiņu pie kārtības par
šo lietu, jo viņš esot nepareizi rīkojies. Tanī sapul-
cē uzņēmēji arī berzēja rokas un priecājās: redziet,
mūsu vietā ir radušies cilvēki, kas, būdami no strād-
nieku vidus,_ grauj slimo kasu darbību! To saprata
pat Maskava un „Kommūnāru cīņa" Lazdiņu sauca
pie kārtības.

Ja te nepamatoti pārmet slimo kasēm, kur daudz
maz noteikšana ir sociāldemokrātiskai strādniecī-
bai, ka tā kopā ar uzņēmējiem esot pasliktinājusi ka-
su dalībnieku stāvokli, tad es gribu atgādināt vienu
faktu, kas noticis Daugavpilī. Tur kreisās strādnie-
cības pārstāvji kopā ar «dzeltenajiem" pret sociāl-
demokrātiskās strādniecības gribu stiprā mērā ir pa-
sliktinājuši apstākļus slimo kasu dalībniekiem.

Deputāts Lapiņš izteica pārmetumus, ka slimo
kases slimos strādniekus ārstējot nepietiekoši un ne-
pareizi, un slimo kasu ienaidnieku priekšā iz-
klāstīja savas „gudrības" un sūdzības. Man šīs sū-
dzības strikti jānoraida, jo katras slimo kases in-
teresēs ir iespējami vairāk saudzēt un censties āt-
rāk atgūt slimnieka veselību, lai nebūtu lieku izde-
vumu). Lapiņš minēja faktus, nosaucot attiecīgās
personas pat vārdā, kas it kā šādas rīcības, dēļ esot
cietušas. Deputātu kungi, gadās taču, ka cilvēks ir
gadiem ilgi vesels, pie ārsta neiet, bet vienā jaukā
dienā tomēr nomirst, tāpēc slimo kasēs, kur ārstē
simtiem un tūkstošiem cilvēku, šādi gadījumi tāpat
var atgadīties, bet tas vēl nav nekāds pierādījums
tam, ka slimnieks nepareizi ārstēts.

Tālāk — runāja, ka sociāldemokrāti sašauri-
not slimo kasu dalībnieku tiesības. Ko jūs domājat!
Sociāldemokrāti, pretim baltiem, eņģeļiem — krei-
siem, kopā ar uzņēmējiem esot izstrādājuši paslikti-
nājuma projektu slimo kasu dalībniekiem. Es no
teikti varu apgalvot, ka Rīgas centrālā kopējā slimo
kasē nav pieņemts neviens tāds projekts par slimo
kasu dalībnieku stāvokļa pasliktināšanu, par kādu
te runāja deputāts Lapiņš. Ir pārrunātas dažādas
varbūtības, piemēram, ja atņem attiecīgas summas,
ko tad darīt, kā tad rīkoties. Un katra saimnieka
pienākums, kas grib būt atbildīgs par slimo kasēs
apdrošināto veselību, ir ievērot šādus gadījumus,
ja zina, ka Saeimā sēd ienaidnieki, kas palīdz skal-
dīt strādnieku fronti un līdz ar to palīdz pretinie-
kiem pasliktināt strādnieku stāvokli. Atbildīgiem
cilvēkiem ir jāsagatavojas, jo viņi zina jūsu gaitu,
jūsu rīcību un jūsu skaldīšanas darbu par ļaunu
strādnieku šķirai.

Deputāts Lapiņš minēja veselu rindu faktu, Ko
jūs domājat!? Centrālā kopējā slimo kasē sociāl-
demokrāti — iedomājieties! — nolēmuši sama-
zināt slimnīcu izdevumus par 60.000 latu. (Starp-
sauciens pa kreisi.) Ir jocīgi, ja par to runā Lapiņš,
kas nekā nezina; tad ir grūti atrast vārdus, jo tā jau
ir muļķība kubā.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): Es
lūdzu tādus vārdus nelietot!

H. Ķaupiņš (turpina): Šie 60.000 latu ir paze-
minājums, kas jau ir izdarīts slimnīcu taksē; tas
netiek likts uz strādnieku pleciem, bet šī summa gan
atvieglo slimo kasu saimniecību. Arī sanatorijas
par apmēram 40.000 ir samazinājušas savas prasī-
bas no centrālās kopējās slimo kases. Vai Lapiņš
uzstājas arī pret to, ka slimo kases var lētāk ārstēt?
Katram, kas seko slimo kasu lietai, taču ir zināms,
ka ir projekts par 10% takses pazeminājumu. Tā
iznāk šie 40.000 latu.

Jūs sakāt: lūk, sociāldemokrāti ir tie, kas sli-
mo kasēs cērp strādniekus. Jūs ar to palīdzat strād-
nieku pretiniekiem. Ne par velti Bērziņš smejas —
jus lejat ūdeni uz viņa dzirnavām!

Beidzot Lapiņš iedrošinājās pārmest, ka Rīgas
centrālā kopējā slimo kase gribot ietaupīt par zā-
lēm 20.000 latu. Lapiņām par zālēm, acīmredzot,
nav pat tik daudz zināms, cik ir melnuma aiz naga.
Ja viņš negrib darīt [aunu slimo kasēm, viņš tā ne-
drīkstētu runāt. Viņam jāzina, ka jau ilgāku laiku
zaļu lietānotiek sīva cīņa starp slimo kasēm un Tau-
tas labklājības ministriju, kura aizstāv privātos ap-
tiekārus. Slimo kasu starpbirojs ir ierīkojis pats
savu laboratoriju, ir spējis pagatavot daudz tādu zā-
ļu, patentlīdzekļu, kas ārzemēs maksā dārgu naudu.
Ar šo rīcību zāļu cena ir pazemināta par lielu pro-
centu. Tautas labklājības ministrija līdz šim aizka-
vēja, nepieļāva realizēt šo pazeminājumu. Pastāv
cīņa starp slimo kasēm un privātiem aptieķniekiem.
Mes gribam ietaupīt, mēs gribam nosist privātiem
aptieķniekiem peļņu. Tā rastos 20.000 latu ietaupī-
jums. Ja pret to drīkst protestēt, ja Lapiņš šeit nāk
un uzstājas pret to, tad tā ir nodevība. — Kā ci-
tādi to lai sauc?

Tālāk — par pārvaldes izdevumiem un algu
samazinājumiem. Man jāliecina, ka pārvaldes iz-
devumi jau divus gadus no vietas ir samazināti un,
protams, tiks samazināti arī turpmāk. Ir meklēti
ceļi, kā to iespēt. Ja nu arī pret to Lapiņš grib pro-
testēt, tad ir brīnums. Raug', tādi ir apstākļi! La-
piņš izrēķināja, ka sociāldemokrāti apmēram 180.000
latu gribot ietaupīt vienā Rīgas centrālā kopējā sli-
mo kase vien uz strādnieku rēķina; vēlāk šī sum-
ma izvērtās jau par 200.000 latiem1. Nezinu, kāda
aģentura_ viņam šīs ziņas ir sniegusi, bet man jāsa-
ka, ka tas dibinātas uz tukšu vēju, muļķību un ne-
patiesību. Ar tādām dumjībām šeit nevajadzētu
nākt!

Lapiņš šeit uzstājās, sacīdams: «Strādnieki,
jūs redzat, kas notiek! Ir jāved noteikta cīņa!" —
Vai viņš to drīkst teikt? Kur viņš bija tad, kad bija
ģenerālstreiks? (Troksnis un saucieni strādnieku
un zemnieku frakcijas solos.) Kur jūs bijāt? (Trok-
snis.) —

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): Lū-
dzu netraucēt runātāju!

H. Ķaupiņš (turpina): Jūs bijāt tie, kas to cīņu
traucējat, jūs bijāt tie, kas gājāt pret šo cīņu. (Trok-
snis un starpsaucieni.) — Nebļaujiet! Es zinu, ka
jums nepatīk patiesība!

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvani): Lū^
dzu pārtraukt starpsaucienus!

H. Ķaupiņš (turpina): Kādā jūsu konferencē
—? protokolos tas redzams — jūsu draugi kom-
munisti nebija sagaidījuši, ka sociāldemokrāti būs
tik revolucionāri. (Saucieni no vietām.) Jūs to ne-
varat noliegt. Pēc ģenerālstreika liekulīgs ir jūsu
sauciens pēc cīņas ārpusē. Mēs esam cīnījušies un
cīnīsimies turpmāk, un ja j'ūs mums stāsities ceļā,
tad mēs jūs noslaucīsim kā strādnieku cīņas kavē-
tājus — visus jūsu Zlaugotņus-Cukurus un tam-
līdzīgus vīrus. (Troksnis.)

Raugait, šeit tas suns slēpjas! Tāda ir tā jūsu
cīņa ārpusē! (O. Gulbja starpsauciens.) — Es
zinu, Gulbi, ka jums tas nepatīk, es to ļoti labi zi-
nu! (Troksnis pa kreisi.)

Man liekas, ka esmu pietiekoši noskaidrojis tos
«baltos eņģeļus" slimo kasu lietās.

Tagad gribu pāriet pie viena cita vīra — de-
putāta Mīlberga kunga, kurš nāca un mani nobāra,
ka es esot par asi norājis valdības galvu. Ja pelnī-
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jis — asums arī vietā. Es domāju, ka šos asumus
izteicu vieta, jo vairāk tāpēc, ka Mīlberga kungs ta-
ču nevarēja apgāzt to, ko es teicu. (V. Šlakana
starpsauciens.) — Šlakans saka, ka esot apgāzis.
Ka nu katrs saprot!? —

Man, Mīlberga kungs, ir dati rokā, un tie ir ļo-
ti skaidri, tāpēc es saku, ka Jūs tos neapgāzāt, ka
ministru prezidenta kungs nebūtu teicis, ka slimo
kases pārvaldes izdevumiem iznāk 101 lats. Tā tad
vļņš to ir teicis. No otras puses Jūs taču neapgā-
zāt to faktu, ka uz katru slimnieku iznāk tikai Ls
1.08, un uz katru dalībnieku vispār pārvaldes izde-
vumu no visa budžeta iznāk tikai ap 9%. Mīlber-
ga_ kungs tagad iet ārā — viņam arī nepatīk tai-
snība. Nekā darīt!

Tālāk Mīlberga kungs teica, ka viņi nedomā-
jot — lai Dievspasarg', cik viņi žēlīgi! — ņemt
nost slimiem strādniekiem, bet tikai atņemšot sli-
mo kasu darbiniekiem, jo tiem esot augstākas al-
gas. Vai tas saskan ar patiesību? Paraugaities
skaiļoscik pamatots bija Mīlberga kungs savā tai-
snošanas runa. Man atkal ir oficiāli dati — nekā
nevar darīt —, un tie rāda, ka slimo kasu pārval-
dei izdots Ls 1.761.581, bet tagad grib noņemt nost
Ls 800.000.—. — Kas tad nu palīdzēs slimiem strād-
niekiem? Kas apkalpos viņus, kas izsniegs pabalstus
u. t. t? Bez pārvaldes taču nevar palikt! Ja jūs
no 1.761.000 latiem atņemsit 800.000 latu, tad, pro-
tams, viss aparāts sabruks. Nevarēs no uzņēmējiem
piedzīt pat tas druskas, kādas tagad slimo kases vēl
var dabūt; nevarēs pareizi kontrolēt, piedzīt un
uzlikt sodus uzņēmējiem; nevarēs attiecīgi palī-
dzēt slimajiem strādniekiem. Norādījums, ko tei-
ca Mīlberga kungs, ka šos 800.000 latu ņem nost ti-
kai pārvaldes izdevumiem, neiztur nekādas kritikas.
Galvena kārta šī līdzekļu atraušana, protams, gul-
sies uz pašiem slimiem' strādniekiem. Cik es zinu
— un man jāsaka, ka diezgan labi pazīstu slimo ka-
su darbību —, pārvaldes aparāts gandrīz līdz pa-
šam pēdējam ir samazināts, mazākais tanīs kasēs,
kur noteicēja ir sociāldemokrātija, kas ir atbildīga
strādniecībai par savu darbību. Visa Mīlberga kun-
ga izrunāšanas un taisnošanās ir nevietā. Šie
800.OOOJatu, bez šaubām, skars slimos. Par to ska-
ļi jaruna, lai visi strādnieki to zina un redz.

Ja jums tagad ar vairākumu arī izdosies atņemt
sluniem strādniekiem šos 800.000 latu, tad agri vai
veļu — ticiet! — mēs dabūsim tos atpakaļ un
vel vairāk!

Priekšsēdētāja biedrs A. Rancans: Vārds de-
putātam Bērziņam.

J. Bērziņš (zemnieku savienība): Godātie de-
putātu kungi! Interesanti, ka šodien ap slimo ka-
sēm irsakuši cīnīties divi dvīņu brāli un sāk publikas
priekša izklāstīt savstarpējās attiecības, starp ku-
ram paspīd arī viena otra patiesība par slimo kasu
patiesam lietam. Te nāca strādnieku un zemnieku
frakcijas pārstāvis un sacīja, ka slimo kases tik bū-
vējot namus, pērkot dārgas zāles, daudz izdodot
pārvaldes izdevumiem u. t. t. Ja jau kāds no krei-
sas strādniecības deputātiem nāk un pasaka, ka sli-
mo kases ir nekārtības, tad pasakait, godātie sociāl-
demokrātu un citi deputātu kungi, vai nav bijis laiks
iet valdībai klāt šīm kasēm, lai šīs pārmērības sli-
mo kasu izdevumos apturētu, vai nav bijis pēdējais
laiks painteresēties, kur valsts un rūpnieku iemak-
sātas summas aiziet! (Troksnis pa kreisi. Priekš-
sēdētaja biedrs zvanī.) Nav jums pamata uzbudi-
nāties par soļiem, zīmējoties uz slimo kasu piemak-
su samazināšanu. Pec mūsu saprašanas šī samazi-
nāšana ir pirmais solis uz slimo kasu summu tālāku
samazināšanu. Ja acumirklī mēs esam pieskāru-

sies ar 0,5% slimo kasēm no summas — 13.000.000
latu, tad šie 800.000 latu ir niecīga summa, salīdzi-
not ar to, par cik satversmes 81. panta kārtībā iz-
dotajā likumā valdība ir pieskārusies lauku iedzīvo-
tāju ārstēšanai. (Troksnis.)

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): Lū-
dzu nesarunāties!

J. Bērziņš (turpina): Lauku iedzīvotāju ārstē-
šanai apmēram no 2,5 miljoniem latu atvelk 700.000
latu. (Starpsaucieni.) Vai tad lauku iedzīvotāji nav
tapat_ ārstējami, vai viņu veselība nav tik pat dār-
ga ka pilsētu iedzīvotāju veselība? Ja mēs taupām
viena gadījumāvienā pusē' , tad tādā pašā samērā
jātaupa arī otrā pusē — slimo kasēs. Ja slimo
kasēm ar valdības satversmes 81. panta kārtībā iz-
doto likumu atņem 850.000 latu valsts piemaksu, tad
proporcionāli tā ir daudz mazāka summa nekā tā,
ko atņem lauku iedzīvotāju ārstēšanai — no 2,5
miljoniem latu 700.000 latu. (Starpsaucieni.)

Man jāatgriežas pie tā, ko teica pašā sākumā.
Jasaka,_ ka_ lauku iedzīvotāju ārstēšanā nevaram
konstatēt tādas aplamības un tik kundzisku saimnie-
košanu — pat līdz automobiļu pirkšanai — kā
slimo kasēs. Tas mums dod iemeslu domāt, ka mū-
su uzskati ir pamatoti, ka šī piemaksu samazinā-
šana slimo kasēs no valdības puses ir bijusi pareiza.

Tanī pašā sakarībā jāaizrāda vēl uz tiem avo-
tiem

^ kuriem valdība, izdodama satversmes 81. pan-
ta kartībā likumu par lauku iedzīvotāju ārstēšanas
pasliktināšanu, nav pieskārusies, proti — ierēdņu
ārstēšanai. Ierēdņu ārstēšanai izdod apmēram 1,6
miljoni latu gada; bez tam dzelzceļnieku ārstēša-

. nai — 800.000 latu. Ja ārstēšanā gribam taupīt,
tad visur jāievēro tāda pati taupība, vienādi jāpie-
skaras visiem posteņiem. Tad būs taisnība, tad būs
apmierinajums_ un_ attaisnojums tam, ka ķeras klāt
lauku iedzīvotāju ārstēšanai.

Visnepatīkamākais jaunajā, valdības satversmes
81. panta kartība izdotajā likumā ir tas, ka lauksaim-
niecības pec taksācijas vērtības, ir sadalītas dažā-
das grupas. _Līdz šim robežas norma bija 5000 latu
taksācijas vērtības. Saimniecības augšup 5000 la-
tu taksācijas vērtības atradās it kā ārpus likuma,
uz šīm saimniecībām likums neattiecās. Kas tās ir
par saimniecībām, kas notaksētas ar 5000 latu ie-
nesīguma vērtības? Vai tas nosaka saimniecības
turību? Es domāju, ka ne pilsoniskie, ne sociāli-
stiskie deputāti, kas pazīst lauku apstākļus
nepiekritīs, ka tāds saimnieks, kura zeme notaksēta
ar 5000 latu ienesīguma vērtības, būtu turīgāks kā
kāds otrs blakus, kura zeme notaksēta ar
3000—4000 latu_ ienesīguma vērtības. Mēs taču zi-
nām, ka tagadējos laikos var iepirkt mājas katrs,
kam kabata ir 3000 latu, jo pārējos 3000i—4000 la-
tu viņš var dabūt no zemes bankas. Tomēr mēs zi-
nam. cik no šādas saimniecības pieder viņam un cik
vel jāizmaksā. Tādu gadījumuir daudz. Tas pats
sakāms par apgrūtinājumiem, kādi laukos ir gandrīz
katram saimniekam. Ta tad 5000 latu nav norma,
no kuras varētu sākt rēķināt tos, kas ir turīgi

Tas ir, runājot par būtību. Vēl paliek principi-
āla puse.

Ja izdod kādu likumu, to nevar attiecināt tikai
uz vienu iedzīvotāju šķiru, citiem likuma labvēlību
atraujot. Ja ta rīkojas, tad iedzīvotājiem rodas ie-
spaids, ka likumus izdod zināmai iedzīvotāju šķirai.
Ja jus gribat, lai arī uz jums neattiecinātu šādus ač-gārnus likumus, tad nepūlaties, lai šis lauksaimnie-
kiem netaisnais likums tiek pieņemts.

Valdība iet vēl tālāk. Viņai liekas, ka 5000 latu
nav pietiekoši daudz, un tapec nosaka vienu nor-
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mu — 1500 latu, Visiem tiem atņem līdzšinējās
tiesības ārstēšanās ziņā. Ietaupījums būtu apmē-
ram 700.000 latu. Mums nebūtu iebildumu, ja val-
dība, ejot kopīgā taupības frontē, taupītu arī šinī zi-
ņā, bet mums kategoriski jāprasa, lai likuma priek-
šā nenotiek šķirošana, lai visi lauku iedzīvotāji bū-
tu vienādi likuma priekšā, kas kalpo viņu veselības
aizsargāšanai un labklājībai.

Zemnieku savienība balsos par šī likuma nodo-
šanu kommisijai, bet viņa liks priekšā zināmus gro-
zījumus, lai iznīcinātu netaisnības, kas ir šinī liku-
mā un arī citos līdzīgos likumos. Es domāju, ka
šinī darbā mums nāks palīgā arī demokrātiskais
centrs, kurš taču ir dabūjis pusi savu deputātu ar
lauku vēlētāju balsīm. Es domāju, ka demokrāti-
skais centrs sapratīs apstākļus un palīdzēs mums
šinī netaisnajā likumā ievest taisnības un vienādī-
bas principu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancajns: Vārds de-
putātam Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski)*).

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāt Jer-
šov, tam nav nekāda sakara ar šo likumprojektu!

L. Jeršovs (turpina)*).
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-

putātam Lapiņām.
R. Lapiņš (strādnieku un zemnieku frakcija):

Salīdzinot Kaupiņa un Bērziņa runas, dabūjām pie-
rādījumu tam, ko es teicu. Bērziņš te nāca un stā-
stīja, it kā es te esot minējis kādu ar slimo kases
naudu pirktu automobili. Te, lūk, ir tā dēmagoģija,
ko lieto sociāldemokrāti un zemnieku savienība!
Šāda izteiciena manā runā nebija. Tas, var-
būt, ir Bērziņa automobilis, kas ir ieķīlāts,
un par kuru viņš teica, ka tas esot pirkts par slimo
kases naudu.

Runājot par slimo kasu ietaupījumiem, jāsaka,
ka Ķaupiņš manus apgalvojumus tikai apstiprināja.
(H. Kaupiņa starpsauciens.) Kur jūs bijāt agrāk?
Ar kādu nolūku Jūs te nākat? Man jāpasaka tikai
viens — Jums, Kaupiņ, ir zināma sakrišana ar
Bērziņu, Jūs visi esat satirgojušies.

Par manu aizrādījumu, par slimnieces Šapiro
ārstēšanu Jūs izteicāties, ka tas neesot nekas.
(Starpsauciens pa kreisi.) Jums tas nav nekas, ka
tāda ārstēšanas veida dēļ cilvēks nomirst. Vai tas
nesakrīt ar to, ko te teica Bērziņš?

Jūs protestējot, cīnoties un uzlabojot kasu da-
lībnieku stāvokli, Es domāju, tie, kas var izstrādāt
manis iepriekš minētos slimo kasu dalībnieku tie-
sību sašaurinājumus, taču dara pretējo. Jūs taču
kopā ar uzņēmējiem nobalsojāt par šiem sašaurinā-
jumiem! Tā tas bija (//. Ķaupiņš no vietas: „Dau-
gavpilī!") Rīgas centrālā kopējā slimo kasē, tā tas
bija pagaidu strādnieku slimo kasē un arī citās slimo
kasēs. Pagaidu strādnieku slimo kasē jūs balsojāt
arī par valdības iecelto pilnvarnieku algu paaugsti-
nāšanu. Slimiem jūs ņemat nost, bet šiem maksā-
jat vēl klāt.

Dodiet taču tiem, kam nav!
Tas pats ir arī valsts iestādēs, kur viens saņem

1000 latu, 20O0 latu un vēl vairāk — savā laikā
Ulmanis, būdams ministru prezidents,- saņēma 4900
latu —, bet citi nezina kā pārtikt — vārdu pil-
nā nozīmē mirst badu.

Tāpat ir arī slimo kasēs, kur vienus jūs kalpi-
nāt par velti, bet no otras puses nezināt, kur nau-
du likt.

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

Tāda ir jūsu polītika, bet šeit jūs šo jautājumu
gribat nostādīt tā, ka mēs lejot_ ūdeni uz buržuāzi-
jas dzirnavām. Tā runādami, jūs gribat noslēpt sa-
vu nodevīgo darbu.

Es gribu rādīt un pierādīt, ka jus pasliktināt
strādnieku stāvokli, kādus pasliktinājumus Jūs_ gri-
bat ievest. To vienu projektu jūs jau esat pieņēmu-
ši. Ko jūs tagad prasāt? Jūs arī no šīs katedras
nepateicāt, kāda ir izeja, un pēc tam apstiprinājāt:
mēs esam gan tā runājuši.

Ko tas nozīmē — to vienu projektu pieņem,
tas otrs jāpārrunā. Ja notiek slimo kasu tiesību sa-
šaurināšana, jums vajadzēja pārrunāt, ko darīt pret
valdības uzbrukumiem, bet par to jūs nekā neesat
runājuši ne šeit, ne organizācijās. Ja jūspar ko esat
runājuši, tad par to, kā labāk izsviest no organizā-
cijām revolucionāros strādniekus, tāpēc ka viņi esot
kommūnistl

Ja jūs runājat par ģenerālstreiku, tad jāsaka, ka
jūsu vīri bija tie, kas bija pret ģenerālstreiku. Ta-
gad ir apavstrādnieku streiks, bet jūsu sekcijas bie-
dri visi ir streiklauži un uzstājas pret to. Arī Ba-
lodis, kurš ir aizbraucis uz Ventspili, saka, ka apav-
nieki nedrīkstot streikot. (Sauciens pa kreisi: „Par
naudu!") Tā, lūk, ir! Jūs propogandējat pret strei-
ku — tāda ir jūsu cīņa. To jūs darāt tad, kad
strādnieki cīnās par sava stāvokļa uzlabošanu.
Strādnieku apstākļi ir tādi, ka viņi nezinako rītu
ēdīs, bet jūs šai cīņai nostājaties pretim, jūs sakāt,
ka visur vainīgi kommūnisti.

Jūs nozākājāt slimo kases darbinieku Lazdiņu:
tas esot provokātors. Pieradait, ka pasliktinājumi
slimo kasēm ir pieņemti ar Lazdiņa balsi. To jūs
nevarat pierādīt. Slimo kasu pārvaldē ir 2 kreiso
balsis, kas ir balsojušas pret šiem pasliktinājumiem.
Pārējie, t. i. uzņēmēji un jūs ejat vienu ceļu. Pār-
liecinaities! Jūs esat tādi paši kā uzņēmēji.

Tālāk — zāļu jautājums. Zāles jāpalētina, bet
Tautas labklājības ministrija to nepielaiž, un jūs esat
sadarbībā ar viņu. Tagad nu jūs it kā esat atjēgu-
sies. Kādus soļus tad jūs domājat spert, lai pie-
spiestu Tautas labklājības ministriju rēķināties ar
strādnieku prasībām par zāļu palētināšanu? Vi-
sur, kur es esmu piedalījies, visi ir nostājušies pret
to. Redzēsim, vai jūs, ar šodienu sākot, būsit la-
bojušies; domāju, ka nē. Nākošajās dienās slimo
kasu dalībnieki izbaudīs tos pasliktinājumus, par ku-
riem tika galvots, ka tādu nebūšot.

Runājot par mirušajiem, kuri nav pietiekoši ār-
stēti, šeit lietu nostādīja tā, it kā tas nekas nebūtu,
it kā tas būtu tikai gadījums. Tā j'au arī buržuji to
nostādīja. Jūs sakāt, ka tas vēl ir diezgan labs stā-
voklis, ja strādnieks mirst nost un netiek pietiekoši
ārstēts. To Kaupiņa kungs šeit apgalvoja. Viņš
sacīja: nomirst — tas nekas, tas tikai gadījums;
bet dalībnieka grāmatiņā bija rakstīts, ka viņš dar-
ba spējīgs, kurpretim, iznācis no ārsta kabineta, viņš
nokrita beigts. Te vainojama ārsta paviršība iz-
meklēšanā, kurš viņu nosaucis par simulantu. Tāda
ir jūsu dēmagoģija, pilnīgi kaila, ne ar ko neap-
slēpta.

Turpmāk mēs cīnīsimies, neskatoties uz to, ar
kādām provokācijām, jūs nodarbosities. Mēs vi-
siem spēkiem aizstāvēsim kasu dalībnieku intereses,
tāpat kā aizstāvam strādnieku darba algas, vispār
strādnieku intereses.

Apavu strādnieku streikā jūs nevarēja piespiest
streikot. Jūs bijāt tie, kas nostājāties pret strādnie-
kiem. Kad viņi iznāca no fabrikas, jūs laidāt viņiem
sportistus virsū.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu atgriezties pie slimo kasu likuma!
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R. Lapiņš (turpina): Mēs cīnīsimies pret val-
dības satversmes 81. panta kārtībā izdoto likumu.
Mes uzbrūkam sociāldemokrātiem tāpēc, ka viņi ir
pasliktinājuši slimo _ kasu dalībnieku stāvokli. Kad
mes atmaskojam jūsu sadarbību ar buržuāziju, jūs
to saucat par jaukšanu. (Starpsaucieni. Troksnis.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putatam _ Veckalnam. — (Troksnis.) — Lūdzu
nesarunāties!

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Allaž, kad Sa-
eima tiek apspriests kāds stradniecisks jautājums,
kur kreisajam spārnam vajadzētu vienoti uzstāties
pret pasliktinajumiem,_ko ieved mantīgās šķiras, al-laž no galēja kreisa_ spārna nāk rokas puiši (sauciens
pa kreiSK -Sociāldemokrātu streiklauži!"), kuri
ar visu krūti metas šinī lieta kā īsti melnie nēģeri —ja ta varētu teikt — un strādā buržuāzijas inte-
reses ka īsti buržuāzijas rokas puiši. Aiz kādiem
motīviem šie rokas puiši strādā, to dažreiz grūti
saprast un grūti izskaidrot.

Uzbrukumus slimo kasēm mantīgās šķiras sāka
jau diezgan sen atpakaļ. 1929. gadā Latvijas strād-
niecība saka ģenerālstreiku, lai šos uzbrukumus at-
sistu un savu cīņu spīdoši veica. Mans frakcijas
biedrs Ķaupiņš jau aizrādīja, kāda bija toreiz kreiso
skaldītāju loma. Toreiz viņi visiem spēkiem aģitē-
ja pret ģenerālstreiku ungribēja to izjaukt, bet vi-ņu speciņš izrādījās par vāju, tie nevarēja streiku iz-
jaukt, un streiks notika. Tagad šie bezspēcīgie mu-
tes varoņi, kuriem nav nekāda iespaida strādnieku
masas, nak un saka, ka, luk, viena diena esot biju-
si par maz, vajadzējis streikot 19. oktobrī un strei-
kot līdz galīgai uzvarai. Ta, protams, var runāt
cilvēki, kas kritiskos brīžos un smagu cīņu momen-
tos nostājas pret_ strādniecību _un jauc strādnieku
rindas. Tagad, luk, viņi meklē argumentus un at-
taisnojumus. Toreiz jums tādu argumentu nebija.

Jate uzstājas deputāts Bērziņš, aizrādot uz ač-gārnībām,, tad viņš gan ir īsts visādu ačgārnību pār-
stāvis

^
Zemnieku savienība ir ta, kura ir ievedu-

si dažādas ačgārnības mūsu valstī. Ja no iedzīvo-
tajiem, no nabadzīgām šķirām: ņem lielas nodevas
un līdz 35.000.000 latu izdala galvenam kārtām tu-
rīgiem lauksaimniekiem, ja no valsts kases slimo ka-
su pabalstiem paredzēti tikai ap 3.000.000 latu, tā tad
mazāk ka Vw ta, ko aizdod prom turīgiem lauksaim-
niekam valsts piemaksas, tad tā ir ačgārnība aug-stāka mēra. Šie 3.000.000 latu Bērziņa kungam un
pārējiem pilsoņiem liekas ārkārtīgi liela summa, kas
valstij nav pa spēkam, ko vajaga samazināt. Tad
nu arī ir notikusi sašaurināšana. No šīs samērā nie-
cīgas summas, 800.OOOlatu tiek noņemti nost, un ar
to slimo strādnieku stāvoklis kļūst vēl ļaunāks.

Lielāka daļa turīgo lauksaimnieku nekādus upu-
rus Latvijas republikai_ nav nesuši, kā strādnieku
šķira tos ir nesusi liela skaitā. Ja strādnieku šķi-
rai šie 3.000.000 latu bija viena maza piemaksa, tad
tas bija mazs gandarījums par visām tām sāpēm
un upuriem, ko strādnieku šķira ir nesusi Latvijas \
tapšanas laika, cīņas pirms tam un arī visus Lat-
vijas pastāvēšanas gadus. Ja tagad pieskaras šai i
niecīgajai pabalsta summai, tad tā ir vairāk kā ne- i
taisnība, un strādniecībai pret to jāprotestē. Ir di- i
binata prasība, ka nedrīkst pieskarties slimo kasu ]
piemaksām, ka tās vajaga _ paturēt līdzšinējās. (Sau- 1
ciens pa kreisi: „Qeneralstreiku!") _ Kad jāiet 1
ģenerālstreika, tad jus neejat līdz, bet tagad dziedat <
par ģenerālstreiku buržuāzijai. i

Pie šis kritikas jākonstatē, ka galvenie argū- j
mentatori_ nak no galēja kreisā spārna, protams — i
ar ļzdomatiem argumentiem, ar fantāziju, minot vis- 1
visādus motīvus. Tos izlieto pret slimo kasēm, Viss, j

luk, neesot ta ka vajagot._ Bērziņš bija kāri uztvēris
vismaz daļu kreiso motivācijas un savu runu pastip-
rināja ar kreiso strādnieku argumentiem.

Ja te tik daudz runāja par to automobili, tad
atkal tā ir tikai tukša_ dēmagoģija, vairāk nekas. Ja
kāds ir palicis parada slimo kasei, un no viņa nav,
ko ņemt, ja tad ņem automobili par rokas ķīlu, vai
tad te var but kadi_ pārmetumi, ja kaut drusku lo-
ģikas ir palicis cilvēkam galvā? Izrādās, ka mūsu
draugiem pa kreisi loģika ir ārkārtīgi vāja. (Starp-
saucieni strādnieku un zemnieku frakcijas solos.)
Viņi vispār nezina, kas ir loģika.

Tagad redzams, ka labais spārns un kreisais
spārns — kommunisti vienotā blokā strādā roku
roka un uzstājas pret slimo kasēm. (Starpsaucie-
ni strādnieku un zemnieku, frakcijas solos.) Viņi
palīdz buržuāzijai kā īsti rokas puiši sagraut slimo
kases.

Savās runās deputāts Jeršovs un arī Lapiņš vi-
sādi mēģināja ar frazem uzstāties pret sociāldemok-
rātu strādnieku partiju un tās arodbiedrībām. Iz-
teica pat tik muļķīgu apgalvojumu, ka mēs šeit esot
runājuši to 10 jauniešu deļ, kuri esot ieradušies no
darba jaunatnes. Mes esot gribējuši viņus pārlie-
cināt. — _ Mums ir savas organizācijas, kur mēs
varam runāt, mums tas šeit nav jādara kā Jeršo-
vam un citiem. (Starpsaucieni strādnieku un zem-
nieku frakcijas solos.)

Mēs savus argumentus minējām, lai labajam
spārnam pieradītu, cik nedibināti ir uzbrukumi sli-
mo kasēm. Ja var runāt tik nepamatoti, nedibināti,
es gribētu teikt — _ muļķīgi (starpsaucieni), kā te
daži kommunisti uzstājas, tad ir labi, ka arī jaunieši
un pārējie klātesošie paši personīgi dabū dzirdēt un
pārliecināties, cik jus esat tukši, un ka jums nav ne-
kādas nopietnas argumentācijas. Jūs esat pilnīgi
padoti reakcionārai buržuazijai ^ un kā viņas rokas
puiši uzstājaties ar tādiem, argumentiem,, kādi vaja-
dzīgi buržuāzijai. (Starpsaucieni strādnieku un zem-
nieku frakciju solos.) Šo jūsu slimo kasu graušanas
darbu_ mušu jaunieši ļoti labi izlietos aģitācijai. Šī ne-
godīga uzstāšanas šeit buržuāzijas priekšā pilnā mērā
atmasko mušu ta s_auktos kreiso strādnieku vadoņus,
kuriem nav_ absolūti nekāda idejiska satura, bet ir
tikai izdomātas frāzes, vairāk nekas. (Starpsaucie-
ni strādnieku un zemnieku frakcijas solos.)

Ja deputāts Lapiņš sacīja, ka Gultnieks esot no-
devis kurpnieku streiku, tad jākonstatē, ka šis pats
Lapiņš apsveica Gultnieku par uzņēmēju vienotu
fronti ar kreisiem strādniekiem. Gultnieks un La-piņš bija nešķirami draugi. Lapiņš ar savu muļķī-
go taktiku maldināja streikotājus, un tie cīņu pazau-
dēja. Nodevēja lomu spēlēja Lapiņš un viņa domu
biedri. Atkal Rīgas strādnieki pārliecinājās, ka La-
piņš un viņa domu biedri nevar vadīt strādniecību.

Vēlreiz, atspēkojot nepatiesos apvainojumus, ko
šeit minēja no laba un galēja kreisā spārna, mēs
protestējam pret uzbrukumiem slimo kasēm. Mēs
aicināsim strādniekus arī turpmāk cīnīties par sa-
vam tiesībām, Mes esam dziļi pārliecināti, ka strād-
nieku vairākums bus vienis pratis ar mums un palī-
dzes šo grūto cīņu veikt. Nelīdzēs jaukšanas plā-
li; nelīdzēs kreiso jaukšanas, kā piem. bezdarbnie-
ku demonstrācijas gadījuma, kad viņi vērsās pret
bezdarbniekiem un piekāva izsalkušus bezdarbnie-
kus. Gulbis ar saviem puišiem gāzās virsū sapul-
ce esošiem strādniekiem. Tāda taktika jūs jau ir
ievedusi un arī turpmāk novedīs pie bankrota. Ri-
jas strādnieki sviedīs jus no savām sapulcēm ārā kā
īodevejus un jaucējus. Ja tagad jārunā par slimo
[asem, runājiet par tam, bet nenāciet ar apgalvo-
umiem, kas grauj slimo kases; nepalīdziet buržua-
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zijai uzbrukt slimo kasēm, bet palīdziet kopīgi at-
sist uzbrukumus. (Troksnis.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Lūdzu mie-
ru! — Ar vajadzīgo parakstu skaitu iesniegts
priekšlikums —

ierobežot runas laiku uz 5 minūtēm.

Vārdu neviens nevēlas? Lieku šo priekšliku-
mu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Parpriekš-
likumu — samazināt runas laiku uz 5 minūtēm —
nodotas 37 balsis, pret to nodots 19 balsu. Priekš-
likums pieņemts. — Vārds deputātam Gulbim uz
5 minūtēm.

O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Vienīgā izeja buržuāzijai, kā paildzināt savu mūžu,
ir slimo kasu sagraušana, ierēdņu algu samazināša-
na un dažādi citi strādnieku dzīves pasliktinājumi.
Tā viss krizes smagums ir uzkrauts strādniekiem.
Ja viena daļa strādniecības kādreizējo, bijušo „ci-
nītāju" sociāldemokrātu, kas tagad jau tiktāl_ deģe-
nerējušies, ka palikuši par fašistu papēžu laizītājiem,
te nāk un mēģina nomelnot kreiso strādniecību, krei-
sās strādniecības darbiniekus, apgalvojot, ka tie pa-
līdzot buržuāzijai, ka tie ir visa ļaunums, tad_ man
jājautā: sakait, kāpēc kreiso strādniecību vajā, kā-
pēc vajā strādnieku un zemnieku frakcijas deputa-

' tus un nevis jūs socifašistus! Par to jums nav
neviena argumenta. Jums vēl ir palicis pāri tik
daudz spēka kā slēgt atsevišķas revolucionārākās
organizācijas — piemēram lauksaimnieku arod-
biedrības nodaļas, darba jaunatnes nodaļas u. t.t.,
u. t. t., izsviest atsevišķus biedrus no jūsu biedrībām
un partijas un nodot tos politiskās pārvaldes rīcī-
bā ; tas ir jūsu spēks.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Gulbi, tam nav nekāda sakara ar slimo kasu
likumu!

O. Gulbis (turpina): Tā! Viņi esot cīnījušies
par slimo kasēm pret buržuāziju! (Starpsaucieni.)
Atcerieties: Ulpe partijas kongresa pateica par iz-
slēgtiem, un sūdzības iesniegušiem biedriem, „ka viņu
vainas pierādījumi neesot jāmeklē, tas esot_ politi-
skās pārvaldes uzdevums". Tā tad jus, sociālie ne-
lieši, uzdodat uzdevumus politiskai pārvaldei]
(Starpsaucieni pa kreisi.) To jūs paši atzināt sava
kongresā.

Veckalnami man jājautā, yai viņš nebija tas,
kurš 18. oktobra ģeneralstreika_ pīkst. 10 no rīta pie
tautas nama sanākušajiem, strādniekiem — demon-
strantiem uzsauca: „Biedri, ātrāk izklīstiet, citādi
policija var palikt dusmīga un uzbrukt!"

Kad grāmatrūpnieku slimo kases_ strādnieki iz-
gāja demonstrācijā pret jūsu gribu, jūs visur centa-
ties gādāt, lai tikai nesadusmojas policija, lai nesa-
dusmojas buržuāzija. —

Ko teica jūsu Šeidemanis 1918. gada Vācija?
Viņš teica, ka nu, lūk, Vācijas tauta esot uzvarējusi
visā frontē, ka kommunisti esot sakauti, ka_ Vācija
ievedot sociālismu. Bet kur nu ir tas sociālisms?
(Starpsaucieni. Priekšsēdētaja biedrs Ķ. Pauluks
zvanī.) Vai tas, ka pat 1 marku 18 feniņu ubaga
dāvanas jūsu sociālisma nesēji nesaņem — vai tas
ir jūsu sociālisms? Tādu jūs meklējat izeju, un pie
tādas izejas jūs nonāksit arī šeit. Ciņa pret buržuā-
ziju jūs baida. Jums bail, _ ka tikai kāds strādnieku
streiks neizvēršas par strādnieku varu, jo streiks,
oikonomiska cīņa ir tā, kas paralizē visus buržuā-
zijas nodomus, kas ir vienīgais cīņas veids, ar ko
strādnieki var atsist visus uzbrukumus.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Gulbi, Jums vēl ir tikai viena minūte laika.
Lūdzu, runājiet par slimo kasēm!

O. Gulbis (turpina): Strādniekiem jācīnās
pret slimo kasu stāvokļa pasliktināšanu. Ja
kurpnieki izgāja streikā par darba algu pa-
augstināšanu, tad viņi izgāja streikā vispār
pret buržuāziju, pret darba devējiem' un_ līdz
ar to ari pret slimo kasu stāvokļa pasliktināšanu.
Par šo kurpnieku streiku jūs rakstījāt, ka streiks ne-
esot noorganizēts, ka tas esot „kūča". Streiko 6000
apavstrādnieku, jums tas ir „kūča". Vai tāds vie-
doklis ir buržuāzijas interesēs vai strādnieku inte-
resēs? (Starpsaucieni. Priekšsēdētāja biedrs Ķ.
Pauluks zvanī.)

Sociāldemokrāti palīdz revolucionāros streikus
bremzēt. To jūs darāt Ventspilī, to pašu darījāt Lie-
pājā un darāt vienmēr. (A. Veckatna starpsauciens.)
— Ja jūs runājat par iespaidu,masās, tad, Veckaln, jūs
jau esat izsviesti no sava tautas nama; tāpat arī citur,
kur ir palaista tā pīlīte, ar kuru jūs gribat masas
iemidzināt. (Starpsaucieni. Troksnis.) Arī tie pa-
ši jaunieši jums vairs netic. (Starpsaucieni.)

Kad ir runa par darba algām, jūs ar savu gau-
denību palīdzat buržuāzijai slimo kasu stāvokļa pa-
sliktināšanā. Kad strādnieki vāca parakstus pa
fabrikām,, jūs bijāt pret to! (Starpsaucieni. Priekš-
sēdētāja biedrs Ķ. Pauluks zvanī.) To pašu var
sagaidīt no jums arī turpmāk. Strādniekiem tas jā-
saprot — un viņi to sapratīs arī!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Nobalsoša-
nā nāk satversmes 81. panta kārtībā izdotais pārgro-
zījums noteikumos par slimo kasēm. Prezidijs liek
priekšā nodot šo pārgrozījumu sociālās likumdoša-
nas un budžeta kommisijām. Iesniegti divi līdzīgi
priekšlikumi. Deputāti J. Višņa, P. Zeibolts u. c. ie-
snieguši priekšlikumu —

pārgrozījumu noteikumos par slimo kasēm noraidīt.

Deputāts R. Lapiņš liek priekšā —
minēto pārgrozījumu slimo kasu noteikumos noraidīt.

Vispirms nobalsošanā nāk minētie priekšlikumi.
Ja tos pieņems, minētais pārgrozījums bus atcelts;
ja šos priekšlikumus noraidīs, būs pieņemts prezidi-
ja priekšlikums. — Lūdzu, pacelties tos, kas ir par
šiem līdzīgajiem priekšlikumiem. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret šiem līdzīgajiem priekšliku-
miem, Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par šiem līdzīgajiem priekšlikumiem nodots 30 bal-
su, pret — 35 balsis, atturējies 1. Šie priekšliku-
mi noraidīti. Līdz ar to pieņemts prezidija priekš-
likums, un pārgrozījums noteikumos par slimo ka-
sēm nodots minētām kommisijām. — (Saucieni no
vietām: „Vēlā laika dēļ!") — Tagad nobalsošana
nāk pārgrozījumi un papildinājumi likuma par lau-
ku iedzīvotāju nodrošināšanu slimības gadījumos.
Arī pie šiem pārgrozījumiem iesniegti divi līdzīgi
priekšlikumi. Deputāts A. Matisons un deputāts J.
Višņa liek priekšā —

minētos pārgrozījumus noraidīt.
Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Balsoša-

nas kārtība iepriekšējā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par šī priekšlikuma pieņemšanu, Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret šī priekšlikuma pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par priekš-
likumu nodotas 28 balsis, pret — 38 balsis, atturē-
jies 1. Priekšlikums noraidīts. Līdz ar to pārgro-
zījums noteikumos par slimo kasēm nodots minē-
tām kommisijām. —

Vēl satversmes 81. panta kārtībā izdoti pārgro-
zījumi likumā par biedrībām, savienībām un politi-
skām organizācijām,. Prezidijs liek priekšā nodot
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šos pārgrozījumus publisko tiesību kommisijai. —
Vārds deputātam Rudevicam.

A. Pudevics (sociāldemokrāts): Ar pārgrozī-
jumiem n̂oteikumos par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām: valdība atkal grib izgata-
vot vienu kaučuka paragrafu,_kuru varētu izlietot tā,
ka tas kuro reizi ienāktu prata iekšlietu ministrim.

Šie pārgrozījumi nosaka, ka nevar reģistrēt
biedrību vai savienību ar jau pastāvošas, darbībā ap-
turetas_ vai ar tiesas spriedumu slēgtas biedrības vai
savienības tiešu vai līdzīgu nosaukumu. Tas pats
attiecas uz politisko partiju reģistrēšanu.

Ja izdod likumu, tad vispirms to cenšas izdot
skaidru un noteiktu, lai nebūtu jāšaubās, lai nevarē-
tu pārprast un to nepareizi iztulkot. Te turpretim
valdība satversmes_ 81. panta kārtībā ir centusies
sasniegt taisni pretējo mērķi, t. i, radīt likumā iespē-
jami lielāku neskaidrību un nenoteiktību.

Ko tad skaidrības ziņā nozīmē vārdi: „Slēgtās
biedrības vai savienības tiešu vai līdzīgu nosauku-
mu'^ Kas tas ir

— līdzīgs nosaukums? Cik lie-
la mēra tam, vajaga atgādināt veco nosaukumu, un
kad biedrība sāks skaitīties par jaunu biedrību? Vai
tad nosaukums nosaka, vai tā ir tā pati slēgtā bie-
drība, vai ta ir cita biedrība, kas sastādās no pavi-
sam citiem _biedriem? Es domāju, ka nosaukums
vispirma kārta šo jautājumu neizšķir. (Starpsau-
ciens ) — Es jums tūliņ pateikšu arī par to
..Ugunskrustu ".

Otrkārt, man liekas, ka šī neskaidrība ir radīta
aiz saprotamiem iemesliem — taisni tāpēc, lai
iekšlietu ministris varētu uzstāties pret organizāci-
jām, kas viņam nepatīk, lai nepielaistu vairs to po-
litisko partiju atjaunošanu, kuras kādreiz slēgtas.

Par ..Ugunskrustu" es Jums, Breikša kungs, pa-
tejkšu, ka tiesa ,.Ugunskrustu" slēdza, bet faktiski ne-
kādu slēgšanu mēs pec _tam_neredzējām. Šīs sazvēr-
nieku organizācijas telpas tāpat visu slēgšanas laiku
sapulcējas tas_ biedri un strādāja. Atklātas sapul-
ces šī organizācija nekad nav noturējusi, jo viņai ir
pavisam slepens sazvērniecisks raksturs, tāpēc arīpati slēgšana viņas darbība ienesa maz traucējumu.

Kā iekšlietu ministris Mīlberga kungs domā pie-
mērot šo prasību reiz slēgtam organizācijām, ar no-
ziedzīgu raksturu, šinī gadījumā ar fašistisku rak-
sturu, to viņš jau ir pieradījis. _ Slēgtā „Uguns-
krusta" vieta Iekšlietu ministrijā ir reģistrēta jau-
na partija, kas saucas „Pērkoņkrusts". Vai pēc jū-
su domam_ tas ir līdzīgs, nosaukums, vai nē? Pēc
likuma grūti pateikt, vai tas ir līdzīgs nosaukums,
vai ne. Par krustu ir runa abos nosaukumos. Esdomāju, ka tas ir līdzīgs nosaukums. Pie tam, viena
un ta pati persona, neskatoties uz nosaukumu, ir šājauna „Perkoņkrusta" biedrības priekšgalā.

Šie_ noteikumi ir ļoti stiepjam!, un tos var iz-
lietot pec iegribas. Nav arī šaubu, kā šos noteiku-
mus izlietos.

Es gribu teikt vēl vairāk, proti, ka šie noteiku-mi ir pilnīgs absurds un nejēdzība Iedomāsimieskāda ta prakse te var būt. Pieņemsim, kames zinām, ka Rīga ir daudz dažādu šaubīgu klubu,
kuri pastāv ar dažādiem skaistiem! nosaukumiem.
Ir klubi ar ļoti apšaubāmu darbību. Tā, piemēram,
ir karšu klubi, kur notiek visādas neattaisnojamas
lietas. Daudzklubu saucas sporta, kultūras biedrī-
bas vai cita kāda vārda, Kas nu iznāk pēc šī liku-
ma? Kāda no tādiem klubiem var notikt noziegumi
vai pārkāpumi. _ Šos klubus ar sporta biedrību no-
saukumu var slēgt; bet par to, ka šiem, klubiem ir
bijis tāds nosaukums, _un ka viņi ir slēgti par no-
ziedzīgu nodarījumu, pec_ noteikumiem iznāk, ka ne-
var vairs nodibināt nekādu godīgu sporta biedrību

Piemēram, gribēs nodibināt strādnieku sporta bie-
drību. Jus teiksit — nē, to nevar, tas ir kādas
slēgtas biedrības nosaukumam līdzīgs nosaukums.
Ja slēgs biedrību, ko sauc par kultūras biedrību, tā-pēc ka tur bus_ konstatēti kādi noziedzīgi nodarījumi
vai pat kriminālnoziegumi tad arī citām biedrībām,
kas_gribes_ dibināties ar tādu pašu nosaukumu, būsjānes šis lāsts. Ta tad praksē šie noteikumi nemaz
nebūs piemērojami. Tas ir galīgs absurds.

Tas nav vienīgais absurds, ko tagadējā valdī-
ba, varbūt, uz iekšlietu ministra pieprasījumu ir cen-
tusies izdarīt. Mēs te jau vairāk absurdu noraidī-
jām. Es domāju, ka arī_ šie noteikumi grib panākt to
pašu, kaut ari vislielākā absurda veidā radīt admini-
stratīvu patvaļu organizāciju un biedrību reģistrē-
šana, lai sašaurinatu_ faktiskās pilsoņu tiesības, ko
tagad likums garantē strādniekiem. Mēs nešaubā-
mies par to. Šie noteikumi vērsīsies tikai pret strād-
nieku organļzacijam, pret strādnieku biedrībām un
radīs vislielāko chaosu strādnieku biedrību reģistrē-
šana; tapec mes liekam priekšā šos noteikumus
noraidīt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds strād-
nieku un zemnieku frakcijas deputātam Gulbim.

O. Gulbis (strādnieku un zemnieku, frakcija):
Šie Izdotienoteikumi atkal un atkal pastiprinātā vei-
da vēršas pret strādniekiem,, galvenā kārtā pret
kreisajiem strādniekiem:. Fašistu biedrības „Uguns-
krusta" vieta ir reģistrēts ,.Pērkoņkrusts" (G. Mīl-
berga starpsauciens: „Likums!") — Mīlberga
kungs, bet kāds likums tad neatļauj dibināt šīs or-ganizācijas? (Sauciens no vietas: „Kuras?") —
Klausaities!

1931. gadā slēdza arodbiedrību savienību. Tā-
pat slēdza arī strādnieku atturības biedrību. Pēc
kāda gada strādnieki, piemēram, drēbnieki, kurpnie-
ki, transportnieki, kokstrādnieki, būvstrādnieki, at-
turībnieki un citi iesniedza apgabaltiesai statūtus
arodbiedrības reģistrēšanai — ne tādas biedrības,
kāda bija slēgta, un ne tie cilvēki, kas bijuši tanī
biedrība, ko slēdza, bet pavisam citi sveši cilvēki,
kam_ ar slēgto arodbiedrību savienību nav bijis nekā
kopēja. Apgabaltiesa šos arodbiedrības statūtus
gan reģistrēja, bet biedrību dibināt neatļāva. Tik-
līdz _ gribēja sanākt dibināšanas sapulce, kur sapul-
cējas nevis tie cilvēki, kas bijuši 1931. gadā slēgtā
biedrība, bet pavisam citi, polītiskā pārvalde uz iekš-lietu ministra rīkojuma pamata ar varu neatļāva šo
biedrību dibināšanas sapulces noturēt un tā vilcinā-ja, lai paietu gads, kad statūti skaitīsies par nede-rīgiem

^
zināmais jaiks ir

pagājis, organizācija nav
nodibināta, un stajuti vairs neder. Ja tomēr strād-nieki grib kaut ka organizēties, ja viņi grib nodibi-
nāt biedrību, tad viņiem atkal jāvāc līdzekļi un
biedri statūtu parakstīšanai, lai tos varētu iesniegt
apgabaltiesai reģistrēšanai. Apgabaltiesa gan sa-
ņēma naudiņu par statūtu reģistrēšanu, par markām,
bet ar otru roku biedrību nodibināt neatļāva. Tie
paši vīri, kas komandē policiju, gan iekasē no strād-niekiem latus, bet organizāciju nodibināt nejauj. Vaiir tāds likums, kas neļauj nodibināt biedrības un ne-
ļauj viņam darboties? Nav tāda likuma! Tā ir vie-
nīgi izrēķināšanas ar revolucionāro strādniecību par
labu buržuāzijai.

Ja jums jāuzstājas pret hitleriešiem,, no kuriem
baidas_ jūsu organizētie jaunsaimnieki, ka nav jā-
skrūvē zem mājamriteņi, pret hitleriešiem, pret tiemjus lietojat citu mērauklu.

Piemēram biedrība „Ugunskrusts" tagad pārdē-
vēta par „Perkoņkrustu". Šīs biedrības statūti re-ģistrēti, nemeklējot, vai biedrības nosaukums nav
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līdzīgs iepriekšējās slēgtās biedrības nosaukumam,
un vai biedru sastāvs nav tas pats. Ja turpretim
nodibinās jauna arodbiedrība, to drīz vien slēdz, bet
no jauna nodibināt neļauj. Ja neiet sociāldemokrā-
tu kuražā, kas kritiskā brīdī arvien palīdz buržuā-
zijai, tad citādai neļauj nodibināties. Te nav nekā-
das likumības, ir vienīgi izrēķināšanās ar strādnie-
kiem.

Šie noteikumi, par kuriem mēs te runājām, nav
domāti JPērkoņkrustam" un līdzīgām organizācijām,
bet strādnieku organizāciju darbības paralizēšanai.
Pastāv noteikums: „Ja 3 mēnešu laikā nav notiku-
šas valdes sēdes, organizācija skaitās par slēgtu."
(G. Mīlbergs no vietas: „Kas tur slikts?") — Kas
tur slikts, ministra kungs? — Liepājā 15. aprīlī val-
des sēdē ieradās policisti un politiskās pārvaldes
aģenti, kas iztrieca visus biedrus laukā. Pēc 15, ap-
rīļa daži biedri sapulcējās, lai noturētu valdes sēdi
Atkal policisti bija klāt un visus aizdzina. Ja ta
rīkojas, kā tad valdes sēdes var noturēt? (G. Mīl-
bergs no vietas: „Tā var turpināties 6 mēnešus!")
— Kāpēc turpināt 6 mēnešus, ja pēc jaunajiem no-
teikumiem jūs biedrību varēsit slēgt jau pēc 3 mēne-
šiem? Ja 3 mēnešos nevienu valdes sēdi nevar no-
turēt, organizāciju slēdz. Lūk, tāpēc jums jāpie-
ņem 3 mēnešu laiks, lai ātrāk paralizētu to organizā-
ciju aarbibu, kuras strādniecībai vēl pastāv. Vai
tad valdes sēdēs ir kas pretvalstisks'r" Tur taču
visu protokolē, un pēc tam taču visu var kontrolēt!

Ja jūs 1931. gadā slēdzāt arodsavienības organi-
zācijas, tad man jājautā, ko jus tur pretvalstisku at-
radāt? Ko pretvalstisku jūs atradāt arodbiedrību
valdēs? Tagad jums nav pat drosmes uzsākt tie-
su, lai jūs neizblamētos. Jums nav nekādu mate-
riālu, lai kaut ko pretvalstisku pierādītu. (Starp-
saucieni: „Gudri ļaudis!*') Ko pretvalstisku var
izdarīt vienā valdes sēdē, un, ja te arī ko izdarītu
pretvalstisku, tad taču buržujiem ir tiesas. Ir pagā-
juši jau trīs gadi, bet jūs vainīgos nesaucat pie tie-
sas, jo nav, par ko saukt. Lieta grozās tikai ap to,
ka šai organizācijai neļauj strādāt strādnieku in-
teresēs kā sociāldemokrātiem, kas visus streikus
uzsāk ar jūsu un darba devēju ziņo. Revolucionā-
rās arodbiedrības streikus uzsāk strādnieku laba un
nerēķinās ar jūsu interesēm.

Uzņēmēju intereses aizstāv politiskā pārvalde,
policija un arī karaspēks, kā tas_ dažas dienas atpa-
kaļ pierādījās Brilla kokzāģētavā, kur strādnieki bi-
ja sapulcējušies fabrikā, lai uzstādītu uzņēmējiem
prasības par sava stāvokļa uzlabošanu. Uzņēmē-
jiem vajadzēja tikai piezvanīt pa telefonu, lai tūlīt
ierastos vesela rota policistu ar IX iecirkņa priekš-
nieku Treiju priekšgalā. Sakait, vai tie nāca strād-
nieku intereses aizstāvēt? Lamādamies un pipkas
vicinādami, viņi nāca aizstāvēt uzņēmēja intereses.
Labrikants pateica policistiem vienu vardu, un tie
visus strādniekus tūlīt uzskatīja par arestētiem, sa-
dzina telpās, vēlāk pa vienam veda lauka. Viss tas
notika IX iecirkņa priekšnieka Treija vadība. Strād-
niekus, kas atteicās strādāt, vienkārši piekāva. Kas

atsakās strādāt par tiem ubaga santīmiem, ko uzņē-
mējs sola — to uz iecirkni prom. Ar tādu ter-
roru tiek sargātas uzņēmēju intereses.

Šie noteikumi ir uzņēmēju interesēs, buržuāzi-
jas interesēs un ir vērsti pret kreiso strādniecību,
tāpēc ka mēs vienmēr aizstāvam strādnieku intere-
ses, un nerīkojamies tā kā sociāldemokrāti _ — ar
buržuāzijas ziņu ar strādnieku pašu uzstādītām pra-
sībām ejam un viņus visus saucam streikā. Tāpēc
jums ir vajadzīgi šie noteikumi — lai paralizētu
katrā vietā tās organizācijas darbību, kura aizstāv
strādnieku intereses.

Mums noteikti jāuzstājas pret šiem jaunajiem
noteikumiem, kuri nav domāti „Pērkoņkrusta" vai
citu fašistu organizāciju darbības apturēšanai, vai
tam, lai neļautu šīm organizācijām pastāvēt. Nē!
Tie ir vērsti vienīgi pret strādniecību. Tas strād-
niecībai jāievēro, tas jāievēro arī zemniecībai un
jaunsaimniekiem. Jūs neiestāstīsit jaunsaimniekiem,
ka jūs esat uzsākuši cīņu pret fašistiem un hitlerie-
šiem, kas gatavojas viņiem ņemt nost jaunsaimnie-
cības ar Rozenberga, Manteifeļa un citu baronu ziņu.

Mēs liekam priekšā šos noteikumus noraidīt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priek-

šā nodot šos pārgrozījumus publisko tiesību kommi-
sijai. Ir ienākuši divi līdzīga satura priekšlikumi.
Deputāti B. Kalniņš, V. Bastjānis, J. Celms u. c. liek
priekšā —

šos pārgrozījumus noraidīt.

Tādu pašu priekšlikumu iesnieguši deputāti 0.
Gulbis un E. Bergs. Vispirms nāks nobalsošanā
priekšlikums minētos pārgrozījumus noraidīt. Ja šo
priekšlikumu pieņems, pārgrozījumi būs atcelti, ja
to noraidīs, būs pieņemts prezidija priekšlikums. —
Lieku uz balsošanu priekšlikumu

noraidīt pārgrozījumus likumā par biedrībām, savienī-
bām un politiskām organizācijām.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu,
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšli-
kumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par šo priekšlikumu nodotas 24 balsis, pret — 32
balsis, atturējies 1. Tā tad šis priekšlikums norai-
dīts, un pārgrozījumi nodoti minētai kommisijai. —

Pēdējie noteikumi, kas izdoti satversmes 81.
panta kārtībā — papildinājumi noteikumos par ko-
operatīvām sabiedrībām un viņu savienībām1. Pre-
zidijs liek priekšā nodot šos papildinājumus finanču,
tirdzniecības un rūpniecības un juridiskai kommi-
sijām. Iebildumu nav? Šie papildinājumi nodoti
minētām kommisijām. —

Deputāti A. Erniņš un V. Šlakans liek priekšā
kultūras fonda domē deputāta G. Mīlberga vietā ie-
vēlēt deputātu D .Apini. Iebildumu nav? Tas pie-
ņemts. — _ - .

Vēlā laika dēļ prezidijs iliek priekša šo sēdi
slēgt. Iebildumu nav? Tas pieņemts. —

Nākošā sēde 16. maijā, pīkst. 17.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 22.18.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta. —

Dienas kārtībāj prezidija ziņojumi; pēc tam
turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtība, pa-
pildināta ar skolotāju institūtu likumu, likumu par
.Jaunlatgales pilsētas nodibināšanu, likumu par aiz-
liegumu vienam darbiniekam, ieņemt vairāk no valsts
vai pašvaldības līdzekļiem algotas vietas un pār-
grozījumu nodokļu nolikuma. Iebildumu pret die-
nas kartību nav? Dienas kārtība pieņemta. —

1. dienas kartības punkts — prezidija zi-
ņojumi.

Ministru kabinets ir piesūtījis prezidijam likumu
par nolīgumu starp Latviju, Igauniju un Padomju so-cialistisko_ republiku savienību 1925. gada 29. ok-
tobrī Rīga parakstītas konvencijas par dzelzceļu
tiešu pasažieru un preču satiksmes atcelšanai. Pre-zidijs liek priekša nodot šo nolīgumu ārlietu kommi-sijai. Iebildumu nav? Tas nodots ārlietu kommi-

sijai. _— Ministru kabinets ir piesūtījis prezidijamkonsulāro konvenciju starp Latvijas republiku unItālijas karalisti. Prezidijs liek priekšā nodot šokonvenciju ārlietu kommisijai. Iebildumu nav? Tā
nodota_ārlietu kommisijai. — Ministru kabinets
ir piesūtījis likumprojektu par nekustamas mantasatsavināšanu Ainažu, Bauskas, Daugavpils, Jaun-jelgavas, Jēkabpils, Kārsavas, Krustpils, Rēzeknes.
Rigas,_ Valkas un Viesītes pilsētās. Prezidijs liekpriekša nodot šo likumprojektu juridiskai kommi-sijai. — Iebildumu nav? Tas nodots juridiskaikommi-sijai. — Ministru kabinets ir piesūtījis prezidijam
likumprojektu par valsts zemes un Latvijas hipotē-ku bankas parādnieku maksājumu atlikšanu. Prezi-dijs liek priekša nodot šo likumprojektu finanču,
tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Iebildumunav? Tas nodots minētai kommisijai. — Mini-stru kabinets ir piesūtījis prezidijam pārgrozījumu
un papildinājumu projektu civilprocesa nolikumā,
kriminālprocesa likumos un kartības un drošības
nolikuma. Prezidijs liek priekšā nodot šo projek-
tu juridiskai kommisijai. Iebildumu nav? Tas no-dotsjuridiskaikommisijai. — Ministru kabinets irpiesūtījis prezidijam likumprojektu par valsts neno-kārtoto saistību likvidēšanu. Prezidijs liek priekšā
nodot šo likumprojektu budžeta kommisijai. Iebil-dumu nav? Tas nodots budžeta kommisijai. — Mi-nistru kabinets ir piesūtījis prezidijam likumprojek-
tu par 1933. g. ražas linu iepirkšanas cenāmun pie-maksām linu kultūras veicināšanai. Prezidijs liek
priekša nodot šo likumprojektu budžeta kommisijai.
Lieku prezidija priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzupacelties tos, kas ir pret prezidija priekšlikumu. Tā-du nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos,kas ir pret prezidija priekšlikumu. Par prezidijā
priekšlikumu nodota 41 balss, pret to nav nodota ne-viena balss, atturējušies 17. Minētais likumprojekts
nodots budžeta kommisijai. — Deputāts A Pa-
stors liek priekša —

likumu par 1933. g. ražas linu iepirkšanas cenām un pie-maksām linu kultūras veicināšanai izskatīt vienas nedēļas laikā.
Vārds deputātam Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Man nepavi-sam nav saprotams Pastora kunga priekšlikums —hkumprojektu par linu cenām, kas nodots budžetakommisijai, uzdot izskatīt tai vienas nedēļas laikā.Jus visi zināt, ka šodien ir 16. maijs, un mēs budže-ta kommisijā vel neesam pabeiguši izskatīt budže-tu, tapec ka valdības maiņas dēļ lieta nokavējās.Japat ir doti termiņi vairākiem ierēdņu algu liku-miem, kas arī nodoti budžeta kommisijai. Steidza-

mi jāizskata arī dažas dzelzceļu lietas un jānobeidzbudžets. Tagad_ viss tas jāatmet un jāņem,priekšāl'inu lietas, kamēr jaunas cietas cenas būs jāmaksātikai rudeni. Es nezinu, kādēļ deputāts Pastors ir
licis priekša šādu priekšlikumu, aiz kādiem motī-viemtas viņam ir bijis tik steidzoši vajadzīgs So-
ciāldemokrātu frakcija balsos pret to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pastoram.

A. Pastors (kristīgo zemnieku un katoļu frak-cija) : Augstais nams! Ministru kabineta piesūtī-tais likumprojekts par 1933. gada linu ražas cenāmgalvenam kārtam ir domāts, lai linu sēšanā pievilk-
tu plašākas aprindas,_ lai ar linkopību varētu nodar-
boties ne tikai vasara, bet ari ziemas laikā nodarbi-nāt lielāku skaitu bezdarbnieku. Otrs nodoms bija— paplašināt linu sēšanu tāpēc, lai iegūtu vairākārzemju valūtas. Mes to nesasniegsim, ja pievie-nosimiem Bastjaņa. kungam un šo likumprojektu no-guldīsim kommisijā uz ilgāku laiku. Tas nāks ple-
nārsēdes apspriešana tad, kad linu sējas laiks būs
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garām, kas nav pielaižams. Noteiktas linu cenas
jāpieņem priekš linu sēšanas, lai zemnieki zinātu,
kādas būs sējamo linu cenas. Cenas noteicamas
augstākas, lai zemnieki linus sētu vairāk nekā līdz
šim. Linus jau sāks sēt tūlīt, tāpēc linu cenas nosa-
kāmas visātrākā laikā. Ja to nedarīsim, tad Mini-
stru kabineta sprausto mērķi nesasniegsim; tā-
pēc es lūdzu Augsto namu pieņemt manu priekšli-
kumu, lai kommisijā šo likumprojektu izskatītu vis-
ātrākā laikā un iesniegtu to plenārsēdei.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku deputāta Pa-
stora priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par deputāta Pastora priekšlikumu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu
nav. Par deputāta Pastora priekšlikumu nodota 41
balss, pret to nodotas 35 balsis. Deputāta Pastora
priekšlikums pieņemts. —

Deputāts K. Beldavs liek priekšā sociālās li-
kumdošanas kommisijā deputāta E. Rimbenieka vie-
tā ievēlēt deputātu A. Dinbergu. Iebildumu nav?
Tas pieņemts. —

Deputāti A. Rudevics, F. Menderis, P.Lejiņš, V.
Bastjānis, u. c. iesnieguši steidzamu pieprasījumu ties-
lietu ministrim. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
„L. g- Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošo miīsu steidzamo
pieprasījumu tieslietu ministra kungam. _

Š. g. 22. aprīlī policija uz politiskās pārvaldes Rīgas ra-
jona rīkojumu, pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas prokurora
lēmumu, konfiscēja biedrības „Darba Jaunatnes" centrālās val-
des uzsaukumu ar virsrakstu „Par strādnieku šķiras vienotu
cīņu".

Uzsaukums nesatur neka pretlikumīga, bet vēršas pret
fašismu un runā par strādnieku šķiras vienotas frontes nepie-
ciešamību.

Vai tieslietu ministrim zināms par uzsaukuma konfiskā-
ciju, un ko viņš domā darīt, lai garantētu likumā paredzēto
drukāta vārda brīvību?

A. Rudevics, F. Menderis, P. Lejiņš, V. Bast-
jānis, A. Buševics, H. Ķaupiņš, A. Veckalns,
F. Ankipans, P. Ulpe, R. Dukurs."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pieprasījuma moti-
vēšanai vārds deputātam Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Bļodnieka valdība ir jau izmēģinājusi
dažādos virzienos paplašināt savas administratīvas
pilnvaras. To mēs redzējām jau pie vairāk satver-
smes 81. panta kārtībā izdotiem likumiem, kas ir
runājuši pretim satversmei un šeit diezgan liela skai-
tā ir jau noraidīti.

Ne tikai satversmes 81. panta kārtībā izdoto li-
kumu ziņā, bet ari vispārīgā šīs valdības politika
redzam,- ka valdība mēģina lauzt jaunus ceļus. Ari
šī uzsaukuma konfiscēšana jāuzskata par jaunu ce-
ļu, kāds līdz šim mums nebija pazīstams.

Uzsaukums, ko izdevusi „Darba jaunatne", runā
par strādnieku vienotu cīņu. Šinī uzsaukuma «Dar-
ba jaunatne" vēršas pret fašismu, sacīdama, ka šo
cīņu. vājina un grauj strādnieku skaldītā fronte.
Uzsaukums pakavējas pie kommūnistu politikas, kri-
tizē šo politiku, kas šķeļ strādnieku kustību, un bei-
dzot aicina strādniekus nodibināt vienotu fronti.

Mums nav oficiālu ziņu, kādu vārdu un teiku-
mu dēļ uzsaukums konfiscēts, bet, cik ir izdevies no-
skaidrot, tad konfiscēšanas galvenāiejosinataja bi-
jusi politiskā pārvalde — taisni tāpēc, ka šis uz-
saukums it kā aicinot vienoties ar kommūnistiem.
Tā tad politiskā pārvalde ir apellējusi pie prokura-
tūras, pie tieslietu resora, lai tas spertu soļus, kas
novērstu tādu „noziegumu" kā „Darba jaunatnes"

izteikto vēlēšanos — nodibināt vienotu fronti. Tas
nu būtu noziegums.

Man liekas, ka līdz šim Latvijā, lai gan ir bijis
daudz konfiskācijas gadījumu un dažādu represīvu
soļu iekšējā politikā, to, ja kāda organizācija vai
partija vienkārši izteica savus uzskatus, kā viņa ska-
tās uz strādnieku kustības vienību, par noziegumu
vēl neatzina. Nav mums arī tāda likuma, kur būtu
teikts, ka sludināt vienotu strādnieku cīņu ir no-
ziegums. Ja ir noziegums sludināt vienotu strād-
nieku cīņu, tad loģiski ir noziegums, sludināt strād-
nieku cīņu vispār, runāt par strādnieku cīņu vispār.

Arī sociālistiskā internacionāle nesen bija grie-
zusies pie trešās internacionāles ar priekšlikumu —
ievadīt sarunas par strādnieku vienotu fronti. Iz-
ņemot, varbūt, hitlerisko Vāciju, kur notiek daudz
kas jauns un nedzirdēts, neviena valdība laikam: ne-
domā, ka šāds strādnieku internacionāles priekšli-
kums — ievadīt sarunas par strādnieku, vienotu
fronti — būtu kāds noziegums.

Pie mums, kā zināms, hitleriskā diktatūra vēl
nav nodibinājusies, grāmatas vēl nededzina, un ra-
su izlasi arī vēl netaisa; tāpēc jādomā, ka mums
vēl pastāv demokrātiska iekārta, kur valda zināms
tiesiskums.

Es nesaprotu, kā jautājums, kas izteikts par
strādnieku vienotu cīņu, varētu būt noziegums. Vai
patiesi kādai strādnieku organizācijai, pastāvot Mīl-
berga kunga režīmam, nebūtu atļauts runāt par
strādnieku vienotu fronti un izteikt savus uzska-
tus, kā viņa skatās uz šo jautājumu? Vai tiešām
strādnieku organizācijām, nebūtu tiesības uzstāties
pret tiem, kas šķeļ strādnieku vienoto fronti? Vai
tiešām būtu radušies kādi jauni likumi, vai varbūt
Mīlberga kunga galvā ir radušās tādas domas, ka
Latvijā ar likumu jāsankcionē strādnieku šķiras
šķelšana? Varbūt, ir tādi kungi, kas to gribētu, bet
tas nav tāds jautājums, ko vajadzētu regulēt admi-
nistratīvā kārtā un tiesā.

Pēc manām domām te nevar saskatīt nekādas
nozieguma pazīmes. Es saprotu, ka tagadējā valdī-
ba daudz virzienos jau ir spērusi jaunus soļus, lau-
zusi jaunus ceļus. Viņa ir nostājusies uz tāda vie-
dokļa, ka ir sākusi vajāt sociāldemokrātu partijas at-
bildīgos darbiniekus par to, ko viņi ir runājuši sa-
vos kongresos un pieņēmuši savās rezolūcijās. Arī
tas jau ir kas jauns vēl bez tā, kas jau līdz šim bija
zināms.

Mīlberga kungs nekautrējas dot laikrakstos in-
tervijas, kurās viņš pasludina, ka vispārīgi runāt par
strādnieku organizēšanos nolūkā kādreiz nostādīt
savu fizisko spēku pretim fašismam — tas esot
noziegums; vienīgi Latvijas valdība drīkstot lietot
fizisku spēku — vai nu pa kreisi, vai pa labi.

Mīlberga kungs uz šo jautājumu var dažādi ska-
tīties, bet fakti runā gaišu un noteiktu valodu; tā
valoda ir tāda, ka tie, kas šodien atsakās no savu
spēku mobilizēšanas un arī no fizisko spēku organi-
zēšanas pret fašismu, paši vai nu ir fašisti, vai viņu
ceļa sagatavotāji; tāpēc arī Mīlberga kungs ar sa-
vu valdību, iedomādamies, ka strādniekiem nav tie-
sības runāt par fizisko spēku, gatavo ceļu hitleri-
smam Latvijā. Hitlers un viņa bandas nevienam
Mīlbergam nav prasījušas, vai fizisko spēku lietot
viņiem atļaus, vai nē. Man liekas arī, ja Latvijā
rastos kāds pamats fašismam, ja Latvijā augtu kā-
da fašistu kustība, tad arī Latvijas fašistu kustība
atļauju lietot fizisku spēku laikam, neprasīs.

Ir ļoti bērnišķīgi un naivi uzskatīt par noziegu-
mu to, ka strādnieki šobrīd organizē savus spēkus
un atklāti pasaka, ka viņi stāsies arī fiziskā cīņā
pret fašismu un, Mīlberga kungs, es gribētu teikt —
fiziskā cīņā arī pret fašisma ceļa sagatavotājiem.
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Šī uzsaukuma konfiscēšana nav saskatāms ne-
kas cits kā atkal tikai laušanas pec neaprobežotas
varas. Mēs domājam, ka šobrīdLatvija vel nav tā-
du likumu, kas varētu noliegt strādniekiem paust sa-
vus uzskatus par strādnieku šķiras vienību; tapec
šī konfiskācija ir pilnīgi nelikumīga.

Mēs šinī gadījumā formāli griežamies pie ties-
lietu ministra, lai gan faktiski, ka tas mums ir zi-
nāms, šī uzsaukuma konfiscēšanu ir ierosinājis taisni
iekšlietu resors. Mēs_ griežamļes pie tieslietu reso-
ra, lai šī resora vadītājs atbildētu šinī ļoti svarīgajā
un principiālajā jautājuma, vai patiesi viena de-
mokrātiskā valstī strādniekiem — vienai vai ot-
rai organizācijai, vai vienai_ vai otrai partijai —
— aizliegts runāt par strādnieku šķiras vienotu
fronti, un vai būtu aizliegts strādniekiem par šo jau-
tājumu izteikt savus uzskatus.

Iesniedzot šo savu steidzamo pieprasījumu, mēs
gribam dzirdēt — ja ne šodien, tad vismaz tuvā-
kā nākotnē — skaidru un noteiktu atbildi šai jau-
tājumā. Reizē ar to gribu uzturēt arī steidzamību.

Mēs jau esam piedzīvojuši daudz konfiskāciju
un daudz tiesas vajāšanu, kas iesāktas pret sociāl-
demokrātu partijas biedriem, bet mēs domājam arī,
ka, ievērojot visas tās daudzās vajāšanas un konfis-
kācijas, mēs arī šinī gadījumā redzam, ka tagadēja
valdība grib radīt jaunus žņaugus strādniekiem, grib
rast jaunus ceļus strādnieku apspiešanai.

Nerunāsim šobrīd par saimnieciskiem un sociā-
liem žņaugiem,, par kuriem mums nācās jau runāt
sakarā ar slimo kasēm, sakarā ar pensijām un ierēd-
ņu algām. Visam nāk klāt vēl tas apstakliska pa
visām šķirbām Latvijā laužas iekšā reakcionāra po-
litika. Šīs reakcionārās politikas ceļa taisītāji, iz-
rādās, ir tie, kas pie mums Saeimā saucas par jaun-
saimnieku pārstāvjiem. Es domāju, ka tiem, kas
sevi patiesi iedomājas par jaunsaimnieku pārstāv-
jiem, vismazāk būtu jāgatavo ceļš Hitleram Latvija.

Ja kāds uzsaukums grib stiprināt to spēku, kas
gatavs kādreiz stāties pretī Hitleram, tad rodas cil-
vēki, kas šo spēku apkaro. Viņi to uzskata par no-
ziegumu. Es gribētu teikt, ka viņi paši noziedzas
pret.Latvijas satversmi, noziedzas pret demokrāti-
ju. Viņi saucas par jaunsaimniekiem; bet gatavo ce-
ļu, lai Latvijā kādreiz nāktu tas spēks, kas grib pie-
skrūvēt riteņus jaunsaimniecībām, kuras Mīlberga
kungs izliekas it kā aizstāvot.

Mēs gribam skaidrību šinī jautājumā un no sa-
vas puses uzturam šim pieprasījumam' steidzamību.

Priekšsēdētājs, P. Kalniņš: Pieprasījuma pa-
rakstītāji apzīmējuši savu pieprasījumu tieslietu mi-
nistrim par steidzamu. Steidzamība nāk nobalso-
šanā. Viens deputāts var dabūt vārdu par, viens
— pret steidzamību. Vārdu neviens nevēlas? Lie-
ku pieprasījuma steidzamību uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par steidzamību. Acīmredzot
vairākums. Steidzamība pieņemta. — Sāksim ap-
spriest pieprasījumu pēc būtības. — Vārdu ne-
viens nevēlas? — Nobalsošanā nāk pieprasījuma
pieņemšana. Lūdzu paceltiesjos, kas ir par piepra-
sījuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret pieprasījuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Par pieprasījuma pieņemšanu nodotas 42
balsis, pret tā pieņemšanu nav nodota neviena balss,
atturējušies 17. Pieprasījums pieņemts; to virzīs
tālāk kārtības rullī paredzētā kārtībā. —

Deputāti F. Bergs, L. Jeršovs u. c. iesnieguši
jautājumu ministru prezidentam, ko lūdzu sekretāru
nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
«Saeimas prezidijam.

Iesniedzam Saeimā ministru prezidentam sekojošo jautā-
jumu.

17. JUKI 1933

27. aprīlī š. g. strādnieku un zemnieku Saeimas frakcijas
deputātu Lapiņa un Matisona dzīvoklī, _Lienes ļelā Nr. 12, dzī-
voklī Nr. 20, kad tanī brīdī tur atradās deputāti: Lapiņš, Ma-
tisons, Bergs, Gulbis, Jeršovs, Rūtiņš un Bite, noturot savas
frakcijas kārtējo sēdi, iebruka politiskās pārvaldes aģenti ar
paceltiem revolveriem un saucienu „rokas augšā", izkratīja ne-
vien dzīvokli, bet arī visus pārējo strādnieku un zemnieku de-
putātu klātesošos portfeļus. Pēc kratīšanas polītpārvaldes ie-
rēdni piesavinājās visus tos rakstus un materiālus, uz kuriem
noplēstas bandroles un pasta zīmes dēļ nevarēja uzrādīt kā de-
putātiem piederošus īpašumus.

Jautājam, ministru prezidentam:
1) vai iebrukums un kratīšanas strādnieku un zemnieku

frakcijas deputātu dzīvokļos notiek sakarā ar pijmo un pēc
kratīšanām pilsoniskos laikrakstos paradījušos ziņām par frak-
cijas likvidēšanu?

2) vai tādēļ iebrukums dzīvokļos notiekar nolūku pro-
vokācijas ceļā safabricēt apvainojumus pret strādnieku un zem-
nieku frakciju, lai tādā kārta, līdzīgi hitleriešu provokācijai
Vācijā, frakciju likvidētu?

Rīgā, 2. maijā 1933. g."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):
27. aprīlī strādnieku un zemnieku frakcijas deputāta
Lapiņa dzīvoklī tanī laikā, kad tur bija visi strād-
nieku un zemnieku frakcijas deputāti, kas bija sa-
nākuši uz savu kārtējo sēdi, iebruka politiskās pār-
valdes ierēdņi ar paceltiem revolveriem, saucot:
„Rokas augšā!" un izkratīja deputātu Matisona un
Lapiņa dzīvokli. Nelīdzēja aizrādījumi par depu-
tātu neaizskaramību, nelīdzēja aizrādījumi, ka paš-
laik tur notiek strādnieku un zemnieku frakcijas de-
putātu sēde. Izkratīja ne tikai dzīvokli, bet arī visu
klātesošo strādnieku un zemnieku frakcijas deputā-
tu portfeļus.

Rodas jautājums, ar kādu nolūku notika šis ie-
brukums strādnieku, un zemnieku frakcijas deputātu
dzīvoklī. Rodas jautājums, kā tas nākas, ka valsts,
kas saucas par demokrātisku valsti, izvaro strād-
nieku un zemnieku frakcijas deputātu neaizskara-
mību. (/. Breikšs no vietas: „Kommūnisti nav ne-
aizskarami!")

Kommunisti neesot neaizskarami, sauc Breikšs.
Tas nozīmē, ka likums aizsargā tikai buržujus; strād-
nieku deputāti — to vēlētāju pārstāvji, kuri ir gal-
venie vērtību ražotāji, kuri uz saviem pleciem iznes
visu valsts smagumu, neesot neaizskarami. Tas no-
zīmē, ka tos 75.000 Latvijas strādnieku, kas ir sū-
tījuši šos deputātus, arī politiski aplaupīs. Lūk, ko
grib panākt!

Ko tad liks viņu vietā? — Viņu vietā liks fa-
šistus. Mēs zinām, kas ir parādījies jau pat laikrak-
stos, ka likvidētās strādnieku un zemnieku frakci-
jas vietā Saeimā nākšot Arveds Bergs, mācītājs
Kaullītis, Karlsons un citi fašistiski deputāti. Lūk, ko
nozīmē strādnieku un zemnieku frakcijas lik-
vidēšana!

Tiešām, šis iebrukums nenāca negaidīts. Jau
sen buržuji runāja un rakstīja par to, kā strādnieku
un zemnieku frakciju likvidēt. Tas parādījās ne ti-
kai pēdējās dienās laikrakstos, bet par to jau vairāk-
kārt ir runāts, lemts, prasīts visās pilsoņu sapulcēs
un sanāksmēs. Visās buržuju sanāksmēs uz šo pa-
šu breikšu, Jaunsaimnieku" un citu fašistisko cent-
ristu mājienu no augšas ir pieņemtas rezolūcijas,
kas prasa strādnieku un zemnieku frakcijas lik-
vidēšanu.

Es gribētu teikt vēl vairāk: tas, kas notika 27.
aprīlī, bija redzams jau pāris nedēļu iepriekš. Strād-
nieku un zemnieku frakcijas deputāti nevarēja spert
ne soļa no sava dzīvokļa, visur viņus vajāja, pa pē-
dām viņiem līda pakaļ špiki ne tikai ceļojumos, bet
— pat atejas vietās! Strādnieku, un zemnieku frak-
cijas deputāti nat atejas vietā nevarēja ieiet, ja ne-
līda pakaļ špiki. Bija redzams, ka kaut kas gata-
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vojas. Tā arī bija. Iebruka strādnieku un zemnie-
ku frakcijas deputāta dzīvoklī tādā nolūkā, kādu mēs
savā jautājumā minējām — nolūkā provokatori-
skā veidā atrast līdzekļus, lai varētu pierādīt, it kā
strādnieku un zemnieku frakcijai būtu sakari ar ne-
legālu kommūnistu partiju, un lai tādā kārtā bez
lielām sāpēm demokrātijai, „nelaužot" satversmi,
strādnieku un zemnieku frakciju likvidētu.

Kā to darīt? — Protams, uzreiz likvidēt
strādnieku un zemnieku frakciju būtu neveikli. Mēs
zinām, ka nav lielāku liekuļu pasaulē par fašistiskiem
centristiem. Likvidēt strādnieku un zemnieku frak-
ciju, laužot satversmi — tā būtu liela blamāža „dē-
mokratijai". Demokrātiskais centrs grib būt līdzīgs
tai meitenei, kas gribēja uz ielas sapelnīt naudu,
bet pie tam saglabāt savu nevainību. Tāpat ir ar
„dēmokratiski"-fašistisko centru. Fašistiskais centrs
grib likvidēt strādnieku un zemnieku frakciju, pie
tam saglabāt satversmes nevainību; tāpēc provo-
katoriskā kārtā ielaužas strādnieku un zemnieku
frakcijas deputāta dzīvoklī, lai it kā konstatētu strād-
nieku un zemnieku frakcijas sakarus ar kommūnistu
partiju un bez lielām sāpēm -demokrātijai" to lik-
vidētie

Pēc tam, kad iebruka strādnieku un zemnieku
frakcijas dzīvoklī, teica, arī laikrakstos parādījās zi-
ņas: deputāta neaizskaramība — tā nav pārkāp-
ta. Ko mēs meklējām? — Vienkārši ieradāmies
strādnieku un zemnieku' frakcijas deputāta Lapiņa
dzīvoklī kādu tur Šmitu! —

Šmits gan kādreiz tanī dzīvoklī dzīvojis, bet ta-
gad vairs nedzīvo. Tagad šo dzīvokli īrē deputāts
Lapiņš. Politiskās pārvaldes špikiem aizrādīja, ka
Šmits vairs nedzīvo tanī dzīvoklī; uzrādīja doku-
mentus, piemēram līgumu, ka deputāts Lapiņš īrē šo
dzīvokli, kā arī pasi, kur redzams, ka deputāts La-
piņš pierakstīts tanī dzīvoklī. Bez tam arī saimnie-
ce, ko pieaicināja pie kratīšanas, apliecināja, ka īri
maksā Lapiņš, nevis Šmits.

Neievērojot visu to, polītiskās pārvaldes ierēd-
ņi izdarīja kratīšanu, protams, nemeklēdami Šmitu,
bet izkratīdami strādnieku un zemnieku frakcijas
deputātus. Pārmeklēja bez izņēmuma visu strādnie-
ku un zemnieku frakcijas deputātu portfeļus. Visas
mantas, visus dokumentus, visus rakstus, kur nebija
uzrakstīts viena vai otra strādnieku un zemnieku
frakcijas deputāta vārds, paņēma it kā Šmita īpašu-
mu, aizrādīdami, ja tur „neesot uzrakstīts deputāta
vārds, tad tas piederot Šmitam". Teica: „Ja tas
ir Jūsu, nāciet uz politisko pārvaldi un pieradait".
Pat ārzemju laikrakstus, kuriem bija noplēsta pasta
bandrole, paņēma līdz kā Šmita īpašumu. Lūk, kā
rīkojas polītiskās pārvaldes ierēdņi!

Laikraksti sedza polītpārvaldes „darbu" un
rakstīja, ka esot „kratīts Šmita dzīvoklis". Paši po-
lītiskās pārvaldes ierēdņi mums atklāti aizrādīja, ka
tik pat labi varot izkratīt kura katra strādnieku un
zemnieku frakcijas deputāta dzīvokli. Varot kra-
tīt arī deputāta sievu, kalponi vai kādu ģimenes lo-
cekli. Kā pierādīšot, ka „manta" nepiederot sievai
vai kādam citam.

Tā tad dziesmiņa, ka polītiskās pārvaldes ierē-
dņi nav iebrukuši deputāta Lapiņa dzīvoklī, bet Šmi-
ta dzīvoklī, ir šūta baltiem, diegiem. Iebrukums
strādnieku un zemnieku frakcijas deputāta Lapiņa
dzīvoklī notika nolūkā rast -pierādījumus" strādnie-
ku un zemnieku frakcijas likvidēšanai.

Pēc kratīšanām parādījās laikrakstos, ka strād-
nieku un zemnieku frakcijas deputāti, lūk, „sapulce-
jušies illēgālista Šmita dzīvoklī", ta tad — tavu
laimi — sakari rokā par radniecību ar kommūni-
stu partiju!

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

Patiesībā mums ir zināms, ka šis Šmits ar po-
litiku vispār, nenodarbojas. Kādreiz gan viņš bija
legālas arodbiedrības biedrs, bet pēdējā laikā viņš
ar politiku vairs nenodarbojas, nenodarbojas ne
arodnieciskā, ne politiskā laukā. Šmits ir aizbrau-
cis uz laukiem un tagad dzīvo tur, bet politiskai pār-
valdei aiz zināmiem iemesliem ir izdevīgi Šmitu pa-
taisīt par illēgālistu un teikt, ka strādnieku un zem-
nieku frakcijas deputāti atradušies šī illēgālista Šmi-
ta dzīvoklī.

Vēl labāk polītiskās pārvaldes provokatori-
skiem nolūkiem būtu bijis, ja dzīvoklī tanī brīdī bū-
tu atradusies vai atnākusi kāda sveša persona, pie-
mēram, kāds strādnieks, kas, varbūt, būtu ieradies
aprunāties ar strādnieku un zemnieku frakcijas de-
putātiem kaut vai visnevainīgākā lietā — tad politi-
skā pārvalde to tūliņ būtu „pataisījusi" par kom-
mūnistu partijas centrālkomitejas darbinieku, kā tas
aizvien mēdz būt, jo politiskā pārvalde vajadzības
gadījumā pat mācītāju Rimbenieka pataisītu par
kommūnistu, lai rastu vajadzīgos, „sakarus".

Strādnieku un zemnieku frakciju cenšas likvi-
dēt visādiem līdzekļiem. Visu laiku jau tika vesta
zināma propaganda, sabiedrība tika sagatavota
strādnieku un zemnieku frakcijas likvidēšanai. Par
to rakstīja laikrakstos un runāja neskaitāmās sa-
pulcēs.

Starp citu to prasīja un, jāsaka, neģēlīgi aģitēja
pret strādnieku un zemnieku frakciju visvairāk tādi,
kas nekauņās saukties par -demokrātiskiem pilso-
ņiem", piemēram Breikšs un citi „dēmokratiskie" fa-
šisti. Neskaitāmas reizes ir aizrādīts un saukts, ka,
lūk, kommunisti Saeimā ar valsts līdzekļiem, grau-
jot valsts iekārtu(i). Kommūnistu deputātiem no
valsts kases maksājot algu, un tie ar šiem; līdzekļiem
varot graut Latvijā pastāvošo valsts iekārtu ...

Mums jāsaka, ja palikšanu Saeimā dara atkarī-
gu no maksātās algas, tad strādnieku un zemnieku
frakcijas deputātiem ir daudz lielākas tiesības būt
šeit Saeimā nekā jums, buržuju pārstāvjiem. Tiem
75.000 strādnieku, kas mūs te sūtījuši, ir daudz lie-
lākas tiesības uz saviem, pārstāvjiem Saeimā, jo tie
samaksā nodokļu lielāko daļu, tie dod valstij vislie-
lākos ienākumus; lūk, tādēļ viņiem ir tiesības uz
saviem pārstāvjiem Saeimā. Tādēļ arī šinī ziņā jūs
nedrīkstat pret viņiem tik neģēlīgi aģitēt.

Es saku, ka neskaitāmas reizes jau ir prasīts
buržuju sapulcēs, gan arī aģitēts laikrakstos par
mūsu frakcijas likvidēšanu; tomēr masu simpātijas
ir mūsu pusē, tāpēc ka ne mēs esam tie korrup-
tanti,-ne mēs esam tie valsts kases apzadzēji, ku-
rus jūs nespējat vien pievākt pie malas, un kurus
jūs, protams, aizlaižat lapās, tāpēc ka viens otrs no
jums nākotnē, varbūt, lolo tādas pašas cerības. Es
atkārtoju, ne mēs esam tie, tāpēc ne uz mums krīt
sabiedrības dusmas — dibinātas dusmas. Sa-
biedrības simpātijas ir mūsu pusē, tāpēc ka mēs
esam tie, kas tanī laikā, kad strādniekiem tiek no-
sistas algas, organizēja strādniekus un ierēdņus
cīņai par sava stāvokļa uzlabošanu. Mēs esam tie
— ne jūs, tāpēc mūsu pusē ir strādnieku un dar-
ba tautas simpātijas.

Šinī laikmetā, kad atkal un atkal gatavo jaunus
žņaugus strādniekiem un ierēdņiem, strādnieku un
zemnieku frakcija jums kļūst bīstama, tāpēc Jūs,
Mīlberga un Breikša kungi, gatavojaties strādnie-
ku un zemnieku frakciju likvidēt. Tāpēc, ka strād-
nieku un zemnieku frakcija organizē masas, visska-
ļāk protestē pret strādnieku masu aplaupīšanu, jums
tā kļūst bīstama, tāpēc jūs to gatavojaties likvidēt.
Piemēram Dinbergs savā lapelē raksta par to, vai
sagaidāma kommūnistu frakcijas likvidēšana, un sa-
ka, ka tagad gluži dibināti paceļoties jautājums par
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šīs frakcijas likvidēšanu. Tomēr masu simpātijas ir
mūsu pusē. Mūsu pusē ir 75.000 strādnieki; bet cik
strādnieku ir nobalsojuši par Jums, Breikša un_ Mīl-
berga kungi? Mūsu frakcija ir lielāka par Jusejo.
Vai tad būs tā, ka mazākums valdīs par vairākumu,
ka mazākums prasīs vairākumu likvidēt?

Jūs, Breikša kungs, esat_ tas neģēlīgākais.
(Starpsaucieni.) Runājot par ierēdņu algām, Breikšs
iepriekšējā sēdē izteicas, ka tas pašas jaunsaimnie-
ku masas, kuru vārdā runā jaunsaimnieku frakcija,
nemaz negribot ierēdņu algu samazināšanu, bet re-
zolūcijas pieņemot „uz mājienu no augšas..."

Priekšsēdētājā biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Berg, tagad nav jārunā par ierēdņu algām;
lūdzu turēties jautājuma robežās!

F. Bergs (turpina): Es minēju šo salīdzināju-
mu, lai pierādītu, ka tāpat, kā jaunsaimnieki nav ie-
interesēti ierēdņu algu samazināšanas jautājuma,
arī tie protesti, kurus Breikšs izpauž savās sapul-
cēs un jaunsaimnieku, partija savās sapulcēs, nav
pašu jaunsaimnieku interesēs. Jaunsaimniekiem nav
nekādas intereses likvidēt strādnieku un zemnieku
frakciju. Arī rezolūcijas pieņem tikai „uz mājienu
no augšas", par patikšanu ministru kungiem. Tas
viss ir tikai tukša un nepamatota

^
dēmagoģija; visi

tie protesti, ko jūs pieņemat savās sapulces, ir pil-
nīgi pretēji masu uzskatiem, nedibināti

^
un nepama-

toti. Jūs nebūt neesat tie, kas aizstāvētu jaunsaim-
niekus, kas aizstāvētu ierēdņus un strādniekus viņu
algu jautājumā; taisni mēs esam visskaļāk protestē-
juši pret masu aplaupīšanu, tāpēc_ arī masu simpātijas
ir mūsu pusē. (Starpsauciens,.) Tā ir tāda dēmagoģija,
ja jūs sakāt, ka jūs masu vārdā prasāt strādnieku un
zemnieku frakcijas likvidēšanu. Mēs neesam nau-
das izšķērdētāji, pret kuriem masas dusmas izskan
viskrasāk; valsts naudas izšķērdētājus meklējiet
jūs savās aprindās. Ja darba tauta kādreiz ko lik-
vidēs, tad jūs būsit tie, kurus likvidēs vispirms.

Terrors pret strādnieku un zemnieku frakciju
turpinās jau visu laiku, kamēr vien strādnieku un
zemnieku frakcija pastāv. Strādnieku un zemnieku
frakcija savā pirmajā sastāvā jau sen ir likvidēta.
Deputātu, kas bija šīs frakcijas pirmajā sastāvā, jau
sen vairs nav strādnieku un zemnieku frakcijā. To-
mēr tādas represijas, kādas lieto pēdējā laikā pret
strādnieku un zemnieku frakciju, tik atklāta valsts
satversmes izvarošana, kāda tagad notiek, tiešām
rāda, ka buržuāzijas neģēlībām nav vairs robežu,
ka ir sācies buržuāzijas aktīvs uzbrukums strād-
nieku un zemnieku frakcijai, strādniecībai. Tas ti-
kai rāda, ka agri vai vēlu strādniecībai būs jāstājas
cīņā par strādnieku un zemnieku Saeimas frakcijas
aizsargāšanu.

Ja buržuāzija likvidēs strādnieku un zemnieku
frakciju, tad tā ies, arī vēl tālāk — likvidēs arī
tās pašas sociāldemokrātiskās oportūnistiskās strād-
nieku gan dzeltenās, gan rozā frakcijas, kādas vēl
līdz šim pastāv, tāpat kā to dara fašisti Vācijā.

Šinīs dienās atkal polītiskās pārvaldes ierēdņi
mēģinājuši atklāti iebrukt miūsu deputāta Gulbja dzī-
vokli Kā viņi to izdarījuši? — Ieradies viens po-
litiskās pārvaldes ierēdnis ar vairāk policistiem. Pie-
zvanījis pie deputāta Gulbja dzīvokļa durvīm un pra-
sījis, lai ielaižot dzīvoklī. Kad viņi deputāta Gulbja
dzīvoklī nav ielaisti, un prasīts, kas viņiem vajadzīgs,
tie atbildējuši, ka vajagot aizvest deputātu Gulbi uz
politisko pārvaldi nopratināšanai. Mēs atkal re-
dzam, ka šis, kaut arī nelikumīgais solis, tomēr ir
bijis tikai maska. Atkal ir bijis gatavots uzbrukums
deputāta Gulbja dzīvoklim ar tādu pašu nolūku, ar
kādu jau iebruka deputātu Lapiņa un Matisona dzī-
vokli. t

Tā tad_ uzbrukumi strādnieku un zemnieku frak-
cijas deputātiem nav pārtraukti. Šieuzbrukumi, sa-
karā ar pēdējā laika parādībām, liekas, tikai vēl sā-
kas; tāpēc mums jāsignalizē šis uzbrukums strād-
niekiem, ierēdņiem un darba zemniekiem, jo kad būs
likvidēta strādnieku un zemnieku frakcijā, tad sāk-
sies uzbrukums visā frontē arī pārējai strādniecībai.

Strādnieku deputātus jau atklāti tiesā par pie-
derību pie strādnieku un zemnieku frakcijas. Pie-
mēram, tiesājot mani, t. i. deputātu Bergu, Ventspi-
lī, uzstādīja jau par atklātu apvainojumu to, ka es
piederot pie strādnieku un zemnieku frakcijas, Šī
frakcija, lūk, esot kommūnistu partijās sastāvdaļa,
un tāpēc piederība pie šīs frakcijas jau esot zināms
noziegums. Tamdēļ arī to frakciju vajagot likvidēt.
Strādnieku un zemnieku frakcija savā pirmatnējā sa-
stāvā jau sen ir likvidēta, bet līdz šim šeit tomēr
neuzdrošinājās runāt par to, ka arī pati strādnieku
un zemnieku frakcija būtu likvidējama, jo šīs frak-
cijas sakari ar kommūnistu partiju nav pierādīti.
Nekādi organizatoriski sakari nav pierādīti, un to-
mēr buržuji jau atklāti runā par strādnieku un zem-
nieku frakcijas likvidēšanu.

Vēl dažos vārdos jāapskata tie apstākļi, kas
sekmē šādu šķietamu „sakaru rašanu, starp strād-
nieku un zemnieku frakciju un it kā kommūnistu par-
tiju", kuri palīdz polītiskās pārvaldes ierēdņiem, ku-
ri palīdz buržuāzijai rast it kā kādus šķietamus sa-
karus.

Te nu man jāsaka, ka ļoti lielu lomu visu šo lai-
ku ir spēlējusi arī mūsu sociāldemokrātija. Piemē-
rāmi, neskaitāmas reizes sociāldemokrāti, tāpat kā
politiskā pārvalde ir uzsvēruši to, ka strādnieku un
zemnieku frakcija ir kommūnistu partijas sastāvdaļa.
Lai neteiktu, ka tā ir dēmagoģija un izdomājums,
minēšu dažus piemērus.

_ 1931._ gada 3. marta sēdē deputāts Bastjānis ir
runājis šādi: „Strādnieku un zemnieku frakcijai
cauri velkas viens sarkans pavediens — Maska-
vas kommūnistiskās internacionāles un padomju
Krievijas slavināšana." Tālāk deputāts Bastjānis ir
teicis tā_: „Jūs esat kommūnistu frakcija, tāpēc ka
j'us_ pildāt kommūnistu uzdevumus." — Tā tad:
„Jūs pildāt kommūnistu uzdevumus", saka sociālde-
mokrāti, un tāpēc_ — jūs esat kommunisti, tāpēc
jus vajaga tikai grābt ciet... Par cik nevar pierā-
dīt, ka pastāv sakari starp strādnieku un zemnieku
frakciju un kommūnistu uzdevumu pildīšanu, par tik
buržujiem ir neveikli ķerties klāt pie strādnieku un
zemnieku frakcijas likvidēšanas, un par cik var pie-
radīt, ka tādi sakari un uzdevumu pildīšana pastāv,
ir iemesls_ strādnieku un zemnieku frakciju likvidēt.
Šeit nu nāk_Bastjānis, palīdz polītpārvaldei un pasa-
ka: kommunisti jūs esat tāpēc, ka jūs tiešām pil-
dāt kommūnistu uzdevumus. — Lūk, te ir sociāl-
demokrātu un politiskās pārvaldes sakars un node-
vības pazīmes, ko jūs, sociāldemokrāti, tā cenšaties
noliegt!

Tas ir viens gadījums, kad Bastjānis ir runājis
no šīs katedras, bet šis gadījums nav vienīgais, tā-
di

^
ir atkārtojušies visus šos gadus, (Troksnis.) Tā-

pēc visiem,_ visiem strādniekiem nepieciešams ga-
tavoties strādnieku un zemnieku frakcijas aizstāvē-
šanai, jo, ja likvidēs strādnieku un zemnieku frak-
ciju, tad agri vai vēlu ķersies arī pie pārējiem strād-
niekiem — kaut arī pie sociāldemokrātu strādnie-
ku organizāciju likvidēšanas. (Starpsaucieni.) Mēs
zinām, ka Vācijā vairs nesaudzē ne tikai kommūni-
stus, bet ari godīgus pilsoņus; tāpēc strādniekiem,
arī sociāldemokrātiskiem, kaut arī pret līderu gribu,
jābūt gataviem aizstāvēt strādnieku un zemnieku
frakciju. Līderi ir pret strādniecību.
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Par sakariem starp sociāldemokrātu līderiem un
politisko pārvaldi arī „Pēdējā Brīdī" 24. aprīlī ir
rakstīts tā: «Cerams ar kommūnistu frakcijas lik-
vidēšanu panākt saprašanos ar sociāldemokrātiem,
kuri tad paliktu daudz mērenāki, un nebūtu izslēg-
ta arī varbūtība, ka tad sociāldemokrāti ieietu val-
dībā." — Tātad buržuji cer, ka tad, kad Saeimā
vairs nebūs strādnieku un zemnieku frakcijas, sociāl-
demokrāti kļūšot mērenāki(J), un nebūšot izslēgta
varbūtība, ka sociāldemokrāti ieiešot valdībā. Arī
te mēs redzam šo sakaru starp buržuāziju un sociāl-
demokrātu līderiem pret kreisajiem strādniekiem,
pret revolucionāro strādnieku pārstāvjiem — pret
strādnieku un zemnieku frakciju, kā to atklāj arī se-
višķi pilsoņu laikraksti.

Vienmēr visur sociāldemokrātu sapulcēs aģitē
pret strādnieku un zemnieku frakciju, aizrādot, ka
viss ļaunums rodoties tikai no kommūnistiem Sa-
eimā. Tā tad ja Saeimā nebūtu kommūnistu, tad
nebūtu nekāda ļaunuma, tad nebūtu krizes, bada,
nebūtu arī ūtrupju. Visos šinīs ļaunumos vainojama
tikai strādnieku un zemnieku frakcija. Mēs redzami,
ka sociāldemokrātu partija palīdz politiskai pārval-
dei sagatavot masu uzskatus par strādnieku un zem-
nieku frakcijas likvidēšanu. (R. Dukura starpsau-
ciens.) Arī Dukurs Valmierā kādā sapulcē strādnie-
kiem aizrādījis: «Jūs nedrīkstiet pat skatīties uz
Krieviju, bet jums jāskatās uz Vakareiropa!" —
Uz kādu Vakareiropu? Vai uz fašistisko Vāciju, kur
strādniekus kar pie katra pirmā zara? Vai uz tu-
rieni strādniekiem jāskatās? Vai arī uz «sarkano
Vīni", par kuru jūs visu laiku dziedat? Mēs zinām,
ka agri vai vēlu šī Vīne neaizies nekur citur kā ti-
kai tur, kur ir nonākusi fašistiskā Vācija. Lūk, kā
sociāldemokrāti patiesībā nostāda sociālismu un
vienotas frontes jautājumu, par ko šeit runāja Ru-
devics!

Ja šeit runā par vienotu fronti, tad mums ir
iemesls šaubīties, vai sociāldemokrātu kungi, kas
arī te runā par vienoto fronti, to ir domājuši nopiet-
ni. Mums ir dibināts iemesls šaubīties pēc tam, kad
mēs zinām, ka sociāldemokrātijas atbildīgie līderi
ir par strādnieku un zemnieku frakcijas likvidēšanu.
Viņu raksti un runas sagatavo masas prātus strād-
nieku un zemnieku frakcijas likvidēšanai. Tā mēs
redzam, ka buržuāzija ar sociāldemokrātu līderiem,
apzinīgi vai neapzinīgi (es gribu teikt — apzinī-
gi, jo sociāldemokrātu partijas atbildīgie vadoņi ta-
ču nevar nezināt, ko dara) gatavo kopīgu fronti
strādnieku un zemnieku frakcijas likvidēšanai.

Ja likvidēs strādnieku un zemnieku frakciju, no-
tiks tas pats, kas notika Vācijā, proti — būs at-
klāta fašistu diktatūra. Vācijā arī Hitlers iesāka
uzbrukumu strādniecībai, likvidējot revolucionāro
partiju. Pēc tam, pateicoties vienotas frontes sa-
skaldīšanai — jo sociāldemokrāti noraidīja vieno-
tu fronti ģenerālstreiku, ar ko būtu varējuši atsist
uzbrukumus strādniecībai —, Vācijā nodibinājās
fašisms.

Tādā pašā veidā fašisms gatavojas ieviesties
arī Latvijā. To pašu, ko Hitlers ieveda Vācijā, Mīl-
bergs, Blodnieks un vispār fašistiskais centrs grib
ievest Latvijā. Mēs zinām, ka Hitlers uzsāka uz-
brukumus strādniecībai ar provokatorisko reichsta-
ga nodedzināšanu. Arī Latvijā provokatoriski uz-
brūk strādnieku un zemnieku frakcijai, pataisot
šmitu par illēgālistu, gribot tādā veidā radīt saka-
rus starp strādnieku un zemnieku frakciju un kom-
mūnistiem. Tā ir provokācija, līdzīga Hitlera pro-
vokācijai Vācijā.

Hitlers izdod izņēmuma likumus, uz _ku.ru pama-
ta strādniekus Vācijā uz katra ielas stūra var likt
pie sienas un nošaut. Arī Latvijā Mīlbergs, Blod-

nieks un citi gatavo «republikas aizsardzības liku-
mu", ar kuru strādniekus tāpat varēs likt pie sienas,
kā Hitlers to dara Vācijā. — Hitlers rīko grāmatu
sārtus, apspiež presi. Tādu pašu preses apspiešanu
redzējām šeit, pieņemot dažas dienas atpakaļ
satversmes 81. panta kārtībā izdotu likumu. —
Hitlers rīko publiskas karātavas. Mēs zinām, ka
arī Latvijā Mīlbergs, Blodnieks u. c. ir izdevuši un
buržuji pieņēmuši jaunu sodu likumu, ar ko strād-
niekus slodzīs cietumos un kals dzelžos. — Tā tad
mēs redzam, ka tādu pašu ceļu, kādu iet Hitlers Vā-
cijā, iet Bļodnieka-Mīlberga buržujiskā valdība
Latvijā.

Kāda ir starpība starp «demokrātisko" Latvijas
valdību un fašistisko Hitlera valdību Vācijā? Star-
pības nav nekādas un tā izzūd ar katru dienu
vairāk.

Tagad buržuāzija gatavojas ieslodzīt cietumā
visus strādnieku un zemnieku frakcijas deputātus un
ne tikai ieslodzīt cietumā, bet ieslēgt tos vēl arī dzel-
žos, kas līdz šim kā cilvēces kauns bija atmesti.
Dzelži bija vēl cara laika atliekas, ko revolucionārās
tautas savā laikā, iestājoties revolūcijai, nometa no
savām kājām; turpretim tagad Blodnieks un Mīl-
bergs atkal ir ieveduši kandalu likumu, ar ko varēs
ieslēgt dzelžos strādnieku un zemnieku, frakcijas de-
putātus — taisni tāpat kā cara laikā. Pie tam so-
du mēri un cietuma apstākļi būs daudz sliktāki, jo
nav vairs paredzēts cietokšņa sods un citi mīksti-
noši apstākļi.

Ja mēs zinām, ka fašismu var atsist tikai strād-
nieku vienotā fronte — tiklab sociāldemokrātu, kā
pārējo strādnieku, vienotā fronte, tad mums šī vie-
notā fronte jārada, izlietojot visus iespējamos līdze-
kļus. Ja nebūs šīs strādnieku vienotās frontes, tad
— _ neizbēgt mums Vācijas strādnieku likteņa, ne-
izbēgt strādnieku bendēšanas un slepkavošanas, ne-
izbēgt strādnieku slodzīšanas koncentrācijas lēģeros,
kur tos agri vai vēlu nobeigs fašistu „šturmoviki".
Visiem strādniekiem jāiestājaspar vienoto fronti, vi-
siem līdzekļiem kopīgi jācenšas aizstāvēt strādnie-
ku un zemnieku frakciju un SSS pret likvidēšanu.
Ja nebūs strādnieku vienotās frontes, tad likvidēs
arī SSS organizāciju, tad slēgs arī to. (Starp-
saucieni.)

Vai tie nebijāt jūs, mīlbergi un breikši, kas ne-
sen atpakaļ, kad pavadīja Krievijas pārstāvi Svi-
derski, tāpat arī visi citi buržujiskie diplomāti, kas
citkārt ienīsto un nievāto internacionāli toreiz sta-
cijā klausījāties kailām galvām? Šī vienotā fronte
reiz būs! Jūs, Breikš un Mīlberg, tad ari tāpat kai-
lām galvām klausīsities šo internacionāli. (Starp-
saucieni) Jums, Mīlberga kungs, „aiz nopelniem"
tiešām 1gan nav vairs matu uz galvas — tur jums
taisnība, bet mēs zinām, kas šie par nopelniem. Es
saku: agri vai vēlu, visi buržuju kungi, jūs klausī-
sities strādnieku vienotās frontes himnu — inter-
nacionāli. Tas, ka jūs mūs tagad iekalsit dzelžos,
sasēdināsit cietumos un, varbūt, nobendēsit, tāpat kā
Vācijā nobendē strādniekus un viņu deputātus, mūs
nebaida, jo mēs zinām, ka vēsture ir mūsu pusē.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds iekš-
lietu ministrim atbildei uz jautājumu.

Iekšlietu ministris G. Mīlbergs: Augstais nams!
Man ir gods atbildēt ministru prezidenta vietā uz
iesniegto jautājumu.

Šā gada 27. aprīlī pīkst. 12.30 polītiskās pār-
valdes ierēdņi ieradās Lienes ielā Nr. 12, saskaņā ar
saņemtām ziņām, ka šeit no laukiem ieradies pazī-
stamais kommūnistu darbinieks Šmits, kurš šo dzī-
vokli īrē. (Saucieni pa kreisi.) Pie kratīšanas tika
pieaicināta arī nama pārvaldniece Anna Vīgante,

7*
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kura uz jautājumiem paskaidroja, ka dzīvoklis tie-
šām piederot Jānim Smitam. Kad tika piezvanīts
pie dzīvokļa durvīm, pēc neilga laika durvis atdarī-
ja kāds nepazīstams cilvēks, kurš, ieraudzījis polici-
jas ierēdņus, mēģināja durvis ar varu aizcirst, bet
beidzot tomēr tās atdarīja. Kad viņam paskaidroja,
ka ieradusies policija izdarīt kratīšanu pie Jāņa Šmi-
ta, kā arī viņam tika noprasīts, kas viņš tāds ir, pa
durvju starpu bija vērojams, ka dzīvoklī atrodas kā-
di 5 vai 6 cilvēki, kuri metās dziļāk dzīvoklī, sāka
plēst papīrus un mēģināja iznīcināt kādus dokumen-
tus. (Sauciens pa kreisi: «Melo!" — Priekšsē-
dētāja biedrs Ķ. Pauluks zvanī.) Policijai radās ie-
spaids, ka minētās personas ir mēģinājušas iznīcināt
noziedzīgus dokumentus.

Ierēdņi sekoja minētajiem vīriešiem, pieprasīja
viņiem dokumentus, pie kam izrādījās, ka dzīvoklī
atrodas Saeimas deputāti: Rūdolfs Lapiņš, Augusts
Matisons, Leonids Jeršovs, Fricis BergSļ, Pēteris Rū-
tiņš, Miķelis Bite un Oskars Gulbis, Pēc dokumentu
pārbaudīšanas minētiem deputātiem paskaidroja, ka
tie kā Saeimas deputāti tiek atbrīvoti un var atstāt
dzīvokli. Šo priekšlikumu izmantoja tikai Oskars
Gulbis, iziedams no dzīvokļa ārā; pārējie deputāti
demonstratīvi palika dzīvoklī.

Rūdolfs Lapiņš paskaidroja, ka dzīvoklis piede-
rot viņam, Lapiņām, ka viņš dzīvokli apdzīvojot,
bet nama pārvaldniece Anna Vīgante noteikti atkār-
toja, ka dzīvoklis pieder Jānim Smitam, bet Rūdolfs
Lapiņš esot tikai līdziedzīvotājs.

Saskaņā ar ordru un Annas Vīgantes paskai-
drojumu, dzīvoklis tika izkratīts, meklējot Jānim
Smitam piederošo nelegālo literatūru, jo Jānis Šmits
ir jau sen meklēts kommūnists. Jāņa Šmita pa kra-
tīšanas laiku dzīvoklī nebija; pēc Rūdolfa Lapiņa
paskaidrojuma viņš esot izbraucis uz laukiem. Kra-
tīšana tika konstatēts, ka dzīvoklī tiešām atrodas Jā-
nim Smitam piederošas dažādas mantas — sarak-
stīšanās, veļa, trauki u. t. t. Starp Jāņa Šmita man-
tām atradās liels daudzums kommūnistiskas litera-
tūras, no kuras viena daļa atradās ari tanī istabā,
kur notika 7 Saeimas deputātu apspriede. Tā kā šī
literatūra ir noteikti kommūnistiska, ievērojot arī
velto, ka visi 7_ Saeimas deputāti pirms savas ie-
vēlēšanas Saeimā bijuši pazīstami kā kommūnistu
partijas darbinieki, tiešām nav ne mazāko šaubu,
ka viņiem ar šo kommūnistu Šmitu ir daudz kas ko-
pigs,_ un šī sapulce bija sarīkota tāpēc, lai uzstātos 1.
maija ar graujošiem lozungiem, pretvalstiskiem do-
kumentiem un proklamācijām, kas tika atrasti dzī-
voklī.

Man jāsaka, ka valdības rīcība šinī ziņā uzska-
tāma par pareizu, un policija ir rīkojusies un rīko-
sies arī turpmāk saskaņā ar likumiem un noteiku-
miem. Cilvēks, kam, nekas ļauns nav uz sirdsapzi-
ņas, par sīkumiem neuztraucas, bet šinī gadījumā
jums, godājamie deputātu kungi, jādod atbildība par
saviem darbiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu netraucēt runātāju!

Iekšlietu ministris G. Mīlbergs (turpina): Tā
ka minētais dzīvoklis ir uz pazīstamā kommūnista
Jaņa_ Šmita vārda, tad vietā būtu izteiciens: „Ar
ko jus saejaties — tādi arī jūs paši esat!"

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāti V.
Bastjānis, F. Menderis, A. Rudevics u. c. iesnieguši
jautājumu ministru prezidentam. Lūdzu sekretāru
to nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Augsti godātam Saeimas prezidijam.

Laipni lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošo mūsu jautā-
jumu ministru prezidentam. —

Valsts kontroles revīzija konstatējusi 1 , ka zviedru sērko-
ciņu _trests nav iemaksājis Finanču ministrijai saskaņā ar no-
slēgta Jīguma 18. paragrāfu 200.000 dollarus drošības naudas
ka stra_dnieku, tā arī valsts prasību nodrošināšanai.

Tāpat Valsts kontroles revīzija konstatējusi, ka minētais
līgums noslēgts zelta dollaros, kaut gan Saeimas kommisijās
apspriestā un Saeimā ratificētā līgumā minēti tikai dollari.

Teikto ievērojot, jautājam ministru prezidentam:
1) kāda iemesla dēļ Finanču ministrijai nav iemaksāts lī-

guma 18. paragrāfā minētais 200.000 dollaru lielais lī-
guma nodrošinājums, un kas pie tā vainojams?

2) kādēļ līgums slēgts zelta, bet ne vienkāršos dollaros,
ja Saeimā ratificētā līgumā nav minēti zelta dollari?

3) kādus soļus valdība spērusi pret vainīgiem valsts dar-
biniekiem?

Rīgā, 1933. g. 9. maijā."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Jautājuma
motivēšanai vārds deputātam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie tau-
tas vietnieki! Tiem deputātiem, kas pirms 3 gadiem
šeit sēdēja III Saeimā, būs vēl labā atmiņā tās de-
bates, kas norisinājās par vienu no pirmajiem Lat-
vijas ārējiem 1aizņēmumiem — no zviedru sērko-
ciņu tresta. Visiem šiem deputātiem droši vien būs
palikuši atmiņā arī visi citi apstākļi sakarā ar šo
aizņēmumu.

Šodien.motīvējot sociāldemokrātu frakcijas ie-
sniegto jautājumu, es negribētu attēlot šisus šos ap-
stākļus, bet tikai minēt, ka, šo līgumu noslēdzot, so-
ciāldemokrātu frakcija noteikti ieņēma noraidošu
stāvokli pret to, kā pret neizdevīgu līgumu. Sociāl-
demokrātu frakcija uzskatīja, ka ar šo līgumu zvie-
dru sērkociņu trests dabūs savā pilnīgā rīcībā un
monopola visu _Latvijas sērkociņu rūpniecību, bet
aizņēmumu «apēdīs" vienā gadā.

Šo līgumu noslēdzot, nāca priekšā arī vēl daži
citi apstākļi piemēram,_ par kukuļošanu, par kuru zi-
ņas parādījās arī presē._ Šī lieta nonāca arī tiesā,
un dažiem nacas ciest tādēļ, ka viņi bija ņēmuši zi-
nāmu dalību šī jautājuma debatēšanā.

Pēc šīm debatēm ne tikai valsts iestādēm, ne
tikai Finanču ministrijai, kurai nācās kārtot šī līgu-
ma technisko pusi un sekot tā realizēšanai, bet arī
visiem pārējiem pilsoņiem, būs skaidri zināmi tie gal-
venie noteikumi, kuri līgumā bija minēti. Apstāšos
tikai pie dažiem no tiem.

Viens no galveniem noteikumiem bija tas, ka
Saeima šo līgumu ratificēja dollaros, nominālvērtī-
ba, jo paša līguma 1. paragrāfā minēts, ka zviedru
sērkociņu trests apņemas no Latvijas valdības pirkt
par 6 miljoniem dollaru nominālvērtībā ķīlu zīmes
jeb citas valsts obligācijas — tā tad izsniegt šinī
summa minēto aiņemumu. Kā redziet, šinī tekstā,
kas Saeima tika skatīts cauri, nevienā vietā nebija
minēti nekādi citi dollari kā vienkārši dollari nomi-
nālvērtība; turpretī tagad, kad Valsts kontrole ir
izdarījusi zināmu noskaidrošanu .šinī jautājumā, zi-
nāmu revīziju, ir noskaidrojies^ ka līgums, noslēgts,
minot zelta dollarus. Ja dollara kurss nebūtu kritis,
ja tas būtu stāvējis ka agrāk, kad līgumu noslēdza,
tad, protams, par šo jautājumu nebūtu bijis jārunā;
bet, vērojot to, ka dollara kurss ir krities par apmē-
ram 20%- un, pec visam zīmēm spriežot, turpina
vel kristies, un runa pat par to, ka tas var kristies
uz pusi, ir skaidrs, kādus zaudējumus nāksies ciest
Latvijai no šī līguma, tapec ka līguma tekstā vēlāk ir
ievests cits saturs, ne tas, kāds tas ir bijis līguma ra-
tifikācijas momenta.
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Mums ir svarīgi zināt, kādi apstākļi ir spieduši
valdību parakstīt šādu līgumu, un kādi apstākļi ir bi-
juši par cēloni tam, ka Saeimai nav ziņots par kā-
dām pārmaiņām līgumā pēc tā pieņemšanas Saei-
mā, kānēc ir parakstīts citāds līgums nekā ir pie-
ņemts Saeimas plenārsēdē un Saeimas kommisijās,
Tas ir viens jautājums, kas mūs interesē.

Otrkārt — šis līguma teksts vairākkārt nāca
apspriešanā Saeimas finanču, tirdzniecības un rūp-
niecības un budžeta kommisijās. Tas tika mainīts,
jo līguma noslēgšanas laikā zviedru sērkociņu trests
gribēja izdarīt vairāk grozījumu sakarā ar debatēm,
kas bija notikušas. Līguma slēgšanas laikā finanču
ministris Petrevics, parakstoties arī departamenta
direktoram. Miezim, kādā vēstulē ir uzņēmies zinā-
mas saistības, kas pēc mūsu ieskatiem, ne pilnīgi sa-
skan ar līguma tekstu. Kaut gan šīs vēstules ir fi-
gurējušas Saeimas kommisijās līguma apspriešanas
laikā, protokolos redzams, ka kommisijās ir uzska-
tīts, ka šis tulkojums vēstulē nesaskan ar līguma
tekstu, bet ir citāds. Kaut gan vēlāk ir bijuši pa-
skaidrojumi, kommisijās protokolos nav redzams,
ka kommisijā kaut kur būtu atzinusi vēstules tekstu
par pilnīgi saskanošu ar līgumu.

Še ir runa par to, ka vēstule pasliktina sērkoci-
ņu fabrikas strādnieku apstākļus: viņi nevar sa-
ņemt darba zaudēšanas gadījumā tādu atlīdzību, kā-
da bija paredzēta līguma tekstā. Par šo lietu jau
vairākkārt ir iesākusies tiesāšanās, jo zviedru sēr-
kociņu trests nepilda ar strādniekiem noslēgtos il-
gumus: pārtrauc darbu, neizmaksā strādniekiem
algu u. t. t.

Beidzot lieta nonāca līdz tam, ka no sērkociņu
tresta vajadzēja piedzīt maksājumus par labu strād-
niekiem no tām drošības naudām, kas sērkociņu tre-
stam bija jāiemaksā Finanču ministrijai saskaņā ar
noslēgtā līguma 18. paragrāfu.

Šinī momentā, kad lieta bija nonākusi līdz strād-
nieku prasības piedzīšanai, noskaidrojās, ka Finan-
ču ministrija 5 gadu laikā, kamēr šis līgums, noslēgts,
nav iekasējusi drošības naudu, kas minēta šī līguma
18. paragrāfā.

Līguma 18. paragrāfā teikts, ka zviedru sērko-
ciņu trestam jāiemaksā Finanču ministrijai 200.000
dollaru — tā tad miljons latu. pēc toreizējā kursa
— kā drošības nauda gan valsts, gan strādnieku,
gan citu trešo personu prasību apmierināšanai. Ši-
nī pirmajā gadījumā, kad lieta nonāca pie prasību
apmierināšanas, kad zviedru sērkociņu tresta drošī-
bas naudai bija jāuzliek arests, izrādījās, ka tādas
drošības naudas nav. Izrādījās, ka Finanču mini-
strija sākumā nemaz nevarēja pateikt, vai drošības
nauda ir, vai tās nav. Kā konstatēts Valsts kontro-
les revīzijā, pa visiem departamentiem, pa visām
nodaļām bija jāmeklē, pratinot dažādas personas,
jānoskaidro, kāpēc drošības naudas nav. Tas pierā-
da, ka šim, svarīgajam līgumam, kur ir runa par
30 000000 latu, jeb 6 000.000 dollaru, nav piegriezta
itin nekāda vērība. Finanču ministrija šo līgumu nav
pildījusi, nav ievērojusi valsts un strādnieku intere-
ses, nav nodrošinājusi varbūtējos zaudējumus. Ir
apmainītas pagaidu obligācijas, izdotas pastāvīgās
obligācijas, jautājums kārtots, bet it kā nav ievērots
18. paragrāfs, proti — ka jāiemaksā ari drošības
nauda līguma pildīšanai. Vārdu sakot — 5 gadus
200.000 dollaru lielā summa ir bijusi nozudusi, un
tagad, kā ir ziņots presē, sērkociņu trests atteicoties
šo drošības naudu maksāt. Tā tad arī visas prasī-
bas, kādas celsies, paliks bez seguma resp. bus
jāsamaksā Latvijas valstij no saviem līdzekļiem vai
jāciešstrādniekiem.

Var jautāt: vai tādas prasības maz varētu cel-

ties? Taisni tagadējā krizes laikā tādas prasības ir
ļoti iespējamas.

Vispirms līgumā ir noteikta eksportējamo sēr-
kociņu norma. Tagad, kad saimnieciskie apstākļi
ir slikti, protams, šinī jautājumā var rasties sarežģī-
jumi, un valstij būs jāķeras pie zināmu prasību, zi-
nāmu zaudējumu apmierināšanas. Kā minēju, strād-
nieku prasības nav apmierinātas un netiek apmie-
rinātas arī tagad.

Skandaliozākais šinī lietā ir tas, ka šis jautājums
tika ierosināts Saeimas kommisijā pagājušā gada
decembrī un šī gada janvārī, kad strādnieki bija ie-
snieguši dažiem Saeimas deputātiem un kommisijai
veselu virkni prasību par zviedru sērkociņu tresta
rīcību noslēgtā līguma nepildīšanas ziņā. Šinīs sē-
dēs finanču kommisijā, kur piedalījāsarī Finanču mi-
nistrijas atbildīgie darbinieki, sociāldemokrāti ie-
sniedza priekšlikumu nekavējoties izmaksāt strād-
niekiem pienākošos algu summu, ko trests nemaksā,
no drošības naudas, kas iemaksāta — deponētā
valstij saskaņāar līguma 18. paragrāfu. Finanču mi-
nistrijas pārstāvji, kas piedalījās kommisijās sēdē,
noradīja, ka to nevarot darīt, tāpēc ka šī drošības
nauda iemaksāta visa līguma nodrošināšanai; tā-
pēc tagad to naudu nedrīkstot aizskart, jo tad zvie-
dru trests, varot atteikties pildīt pārējās līguma da-
ļas. To ziņoja finanču kommisijā tanī brīdī, kad
valsts kasē nebija ne naudas, ne papīru, ne citu vēr-
tību jebkādu prasību nodrošināšanai. Tas liecina la-
bākā gadījumā par Finanču ministrijas darbinieku
pilnīgu nevērību pret valsts un strādnieku interesēm,,
vai — ļaunākā gadījumā — par citiem, apstā-
kļiem, par kuriem 1acumirklī negribu runāt, kamēr
nebūsim noklausījušies valdības galvas atbildi šinī
jautājumā.

Es gribu norādīt, ka tagadējos apstākļos, kad
mēs atrodamies tik lielās saimnieciskās grūtībās, ka
nekādā veidā nevaram sabalansēt savu budžetu, kad
mums budžeta sabalansēšanai jāuzliek smagas na-
stas gan nodokļu maksātājiem, gan visiem patērē-
tājiem — piemēram, kā šodien dzirdējām, uzliks
jaunu importnodokli —, kad pasliktina ārstēšanu
lauku un arī pilsētu iedzīvotājiem, kad jāsamazina
valsts darbinieku algas gan ar piespiedu atvaļināju-
miem, gan piespiedu kārtā izdalot obligācijas, vār-
du sakot — kad sašaurināšanās notiek uz vi-
sas līnijas, kad vispār notiek sociālo apstā-
kļu pasliktināšana, tai pašā laikā valstij būs jā-
sedz milzīgu apmēru zaudējumi un tikai tāpēc, ka
attiecīgā resora darbinieki labākā gadījumā, patei-
coties nolaidībai un savu pienākumu nevērīgai pil-
dīšanai, bet, varbūt, arī citu iemeslu dēļ, par kuriem
es patlaban te negribu runāt, kamēr mēs nebūsim
dabūjuši noteiktu valdības atbildi uz mūsu jautāju-
miem, nav visu pienācīgi ievērojuši.

Ievērojot šos apstākļus, sociāldemokrātu frak-
cija grib dabūt noteiktu un skaidru atbildi uz mūsu
iesniegumā minētajiem jautājumiem: 1) kāpēc nav
iemaksāti līguma 18. paragrāfā minētie 200.000 dol-
lari kā nodrošinājums, un kas par to vainojams;
2) kāpēc līgums noslēgts citā redakcijā — ne tai,
ko savā laikā pieņēmām finanču kommisijā un arī
šeit plenārsēdē, un kāpēc par to nekas nav ziņots
Saeimai; 3) kas vainojams, un ko valdība ir darīju-
si, lai vainīgās personas, kas savu pienākumu nav
izpildījušas, saņemtu pelnīto sodu, kādi sodi tām uz-
likti, un kādi soļi sperti pret šīmpersonām? Mēs ce-
ram, ka valdība dos noteiktu atbildi; atkarībā no
šīs atbildes, mēs paturam sev brīvas rokas tālākai
rīcībai šai jautājumā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Jautājumu
virzīs talak kartības rullī paredzētā kārtībā. —
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Strādnieku un zemnieku frakcija iesniegusi
vēl vienu jautājumu (sauciens no vietas: «Vai Die-
viņ!"), ko parakstījuši deputāti F. Bergs, 0. Gulbis
u. c. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J.Kauliņš:
„Saeimas prezidijam.

Iesniedzam Saeimā iekšlietu ministrim sekojošo jautā-
jumu. —

Mūsu frakcijai šinīs dienās ienākušas ziņas, ka pie iekš-
lietu ministra griezies oficiālais Vācijas valsts pārstāvis ar
prasību izdot to politisko emigrantu vārdus, kuri bēgdami no
fašistu vajāšanām, ieradušies Latvijā. Pēc mūsu ziņām iekš-
lietu ministra atbilde šinī lietā it kā bijusi vācu fašistiem lab-
vēlīga. Ievērojot to, ka šāda prasība uzstādīta ar nolūku sākt
represijas un vajāšanas pret Vācijā palikušo emigrantu ģime-
nēm, jautājam iekšlietu ministrim:

1) vai iekšlietu ministris tiešām domā izdot fašistiem vā-
cu emigrantu vārdus, lai viņu ģimenes locekļi kā ķīlnieki tiktu
ieslodzīti koncentrācijas nometnēs un padoti vēl nepiedzīvotām
fašistu zvērībām?

2) ko iekšlietu ministris domā darīt minēto emigrantu la-
bā, jo politiskie bēgļi un viņu ģimenes pat melnākos reakcijas
laikos ir baudījuši katras humānākas valsts aizsardzību un
labvēlību?

Rīgā, 1933. g. 16. maijā.
Strādnieku un zemnieku Saeimas frakcijas de-

putāti: F. Bergs, 0. Gulbis, P. Rūtiņš, R.
Lapiņš, A. Matisons, M. Bite."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Jautājuma
motivēšanai vārds deputātam Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):
Mūsu frakcijai šinīs dienās ir ienākušas ziņas, ka pie
Latvijas valdības — iekšlietu ministra ir griezu-
šās Vācijas oficiālās personas, Vācijas valsts ofici-
āli pārstāvji ar pieprasījumu izdot to personu vār-
dus, to politisko emigrantu vārdus, kuri ieradušies
Latvijā, bēgdami no fašistu vajāšanas.

Pašlaik Vācijā trako tādas neģēlības, tādas zvē-
rības, tāda izrēķināšanās ar atsevišķiem cilvēkiem,
kāda nav piedzīvota kopš vidus laikiem, kopš mežo-
nīgajiem, barbariskajiem vidus laikiem, kurus mūsu
laikos ar pilnu tiesību var nosaukt par mežonīgiem.
Izrēķināšanās ar strādniecību, ar politiskiem preti-
niekiem, kāda pašreiz notiek Vācijā, pat pārsniedz
šos barbariskos, mežonīgos vidus laikus.

Vācijā cietumos, un koncentrācijas nometnēs ir
ap 40.000 ieslodzīto. Koncentrācijas nometnēs vien,
pēc neoficiālām ziņām,ir ap 25.000—30.000 ieslodzī-
to. Šīs koncentrācijas nometnes ir izveidojušās par
īstām ieslodzīto bendēšanas nometnēm,. Ap šīmkon-
centrācijas nometnēm ir dzeloņdrātis, un caur šīm
dzeloņdrātīm plūst elektriskā strāva; tā tad pie
mazākās pieskaršanās strāvai cilvēkiem tūlīt draud
nāve.

Bez bendēšanas, bez piekaušanas, bez spīdzinā-
šanas mēs redzam, ka šais koncentrācijas nometnēs
ir gādāts arī par to, lai šie upuri no koncentrācijas
nometnēm vairs nespētu aizbēgt.

Tiešām spīdzināšanas Vācijā >'r šausmīgas. Pie-
mēram mums ir ziņots, ka aprīļa mēnesī reichstaga
kommūnistu deputāts Šics, kurš ir arī Prūsijas land-
tāga kommūnistu frakcijas priekšsēdētājs, Kenigs-
oergā ir ārkārtīgi, šausmīgi spīdzināts un nogalināts.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvani): De-
putāt Berg, mums nav jāapspriež notikumi, kādi ir
notikuši ārzemēs; mums nav nekāda darīšana ar
Vācijas iekšējo dzīvi.

F. Bergs (turpina): Taisni neciešamie apstākļi
Vācija ir spieduši šos emigrantus atstāt Vāciju un
meklēt patvērumu pārējās valstīs, — starp citu, arī
Latvija; tādēļ arī_ vajadzīga Vācijas apstākļu apgai-
smošana, lai redzētu, ka šiem cilvēkiem šai barba-
riskajā valstī vairs nav bijusi iespēja dzīvot. Tāpēc,
luk, es apgaismoju apstākļus, kādi pašreiz ir Vācijā;

man šķiet, mūsu pilsoņiem derētu to zināt. Mums
jāapgaismo tie apstākļi, lai redzētu, ka šiem cilvē-
kiem vairs nav bijis iespējams tur dzīvot, un ka no
Vācijas bēg ne tikai kommunisti, bet arī demokrāti-
ski pilsoņi, pat profesori, zinātnieki; tādēļ man lie-
kas, ka arī ne tikai mums, ne tikai strādniecībai, bet
visiem mūsu valsts pilsoņiem arī vajadzētu prote-
stēt pret tām mežonībām, interesēties par tām 1un
zināt, kādi ir apstākļi, kas ir spieduši šos cilvēkus
ierasties Latvijā un meklēt šeit patvērumu, sevišķi
tādā gadījumā, kad Vācijas valsts oficiāls pārstā-
vis ir griezies pie mūsu valsts ar pieprasījumu iz-
dot to cilvēku uzvārdus, kuri ieradušiesLatvijā.

Tas darīts nolūkā, lai Vācijā fašisti varētu vajāt
šo cilvēku ģimenes locekļus, kas nav paspējuši vi-
ņiem līdz izbēgt uz Latviju, kas nav varējuši emi-
grēt. Mēs varam iedomāties, ka tad sāksies šo ģi-
menes locekļu vajāšana, tos ķers rokā kā ķīlniekus,
un šie ģimenes locekļi būs padoti dažādām neģēlī-
bām un spīdzināšanām.

Ja jūs būtu paklausījušies par Vācijas apstā-
kļiem, tad, man šķiet, katrs cilvēks, ja viņš nebūs
galīgi pazaudējis un notrulinājis savas cilvēcīgās jū-
tas, nekādā ziņā nedrīkst aizstāvēt šo emigrantu
vārdu izdošanu. Mums valdība jāpiespiež turēties
pie tāda ieskata, ka nedrīkst izdot šo cilvēku vārdus
Vācijas necilvēkiem-fašistiem. Ja to darīsim, tad
tas nozīmēs viņu ģimenes locekļu noslepkavošanu.
Ģimenes locekļi, kas būs palikuši Vācijā, tiks are-
stēti, ieslodzīti koncentrācijas nometnēs un noben-
dēti, tāpat kā tie cilvēki, ja tos izdotu, kas tagad ir
paspējuši ierasties Latvijā un tā glābt savu dzīvību.

Mums ir ziņots, ka Prūsijas landtāga kommūni-
stu frakcijas priekšsēdētājs un reichstaga deputāts
Šics ir ārkārtīgi spīdzināts un nogalināts. Viņu nav
varējuši atrast, tāpēc arestēta viņa sieva un viņa
draugi. Tie spīdzināti kādas 3 dienas, lai uzrādot
Šica dzīves vietu. Viņi nav varējuši izturēt spīdzi-
nāšanas un beidzot uzrādījuši, kur Šics dzīvo. Tad
Šics, arestēts un aiz matiem, novilkts zemē pa trepēm
no dzīvokļa ceturtā stāvā, kur viņš atradies, pie tam
tik neģēlīgi raustīts, ka viņam noplēsti mati ar visu
ādu no galvas. Ar to vēl nav pieticis: viņš aizvests
uz tā saucamo «šturmoviku" «privāto cietumu" un
tur nobendēts.

Tāpat kāds Tilzītes pilsētas domnieks Ēriks
Špinglers šausmīgi spīdzināts.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu nerunāt par tādiem gadījumiem, kas neattiecas
uz mums!

F. Bergs (turpina): Šo gadījumu, dēļ cilvēki, ir
spiesti meklēt glābiņu Latvijā. Ja Latvijas valsts
nav fašistiska valsts, tad, mums liekas, Latvijas
valsts pārstāvim, kāds ari ir priekšsēdētāja kungs,
nav nekāda iemesla uztraukties, ja runā par tām ne-
ģēlībām, kādas notiek fašistiskās valstīs,. Mēs zi-
nām, ka pat cara laikā Krievijā visreakcionārākā
valstī tomēr varēja par Vācijas apstākļiem, pat par
vācu sociālistisko kustību rakstīt laikrakstos, ko
grib, un par to neviens netika saukts pie atbildības,
un laikraksti netika konfiscēti; turpretim tagad —
Latvijas valsts demokrātiskā iekārtā valdība rīkojas
citādi. Pat tas liekas kas apvainojošs, ja runā par
fašistiskas Vācijas neģēlībām.

Neģēlības Vācijā ir tik ārkārtīgas, ka tās pār-
sniedz katru iedomu, katru fantāziju, pārsniedz vi-
sas tas neģēlības, kādas līdz šim ir dzirdētas un pie-
koptas.

Piemēram, lai neoficiālā kārtā nobendētu to pa-
šu Špingleru, viņa kamerā ieslodzīts kāds cits cil-
vēks, kuram bijusi jāsimulē ārprātība, jāmetas
Špingleram virsu, lai to nožņaugtu. Tiešām, šis
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Špinglers tāda veida arī nobendēts — nožņaugts.
Tā fašisti nožņaudz tos, kurus negrib dzīvus izlaist
no cietuma, lai tie par šausmām un spīdzināšanām
nevarētu sniegt atklātībā nekādas ziņas.

Tādas neģēlības pārdzīvo ne tikai Vācijas strād-
niecība, bet ari demokrātiskākā pilsonība un intelli-
genee, zinātnieki. Vācija, tā Vācija, kuras daudz pil-
soņu ir spiesti tagad meklēt patvērumu arī Latvijā,
šī kādreizējā kultūras valsts tagad ir pārvērtusies
par barbarisma valsti.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvani): Lū-
dzu nekritizēt mums draudzīgas kaimiņvalsts iekšē-
jo iekārtu un_ rīcību un turēties apspriežamā jau-

tājuma robežas!
F. Bergs (turpina): Šīs «draudzīgās" kaimiņu

valsts arējas politikas vadītājs Baltijas barons Ro-
zenbergs vij cilpu, ar kuru izdevīgā gadījumā Latvi-
jasjaunsaimniekus uzkārs pie pirmā zara. Lūk, kā-
di ir_ kaimiņu valsts «draudzīgie" fašisti, kuru aiz-
stāvēšanu uzņemas šī nama vadītāji un pārstāvji!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu nekritizēt manu rīcību!

F. Bergs (turpina): Pret visām vācu fašistu
neģēlībām vajadzēja uzstāties ne tikai strādniekiem,
bet arī pilsoņiem. Tomēr mēs redzam, ka vācu fa-
šistu metodes piesavinās arī mūsu pilsoņi, un pret
šīm spīdzināšanām un neģēlībām mūsu pilsoņi ne-
atrod par vajadzīgu uzstāties. Tā tad mūsu pilsoņi
to atrod pat par vēlamu.

Apstākli Vācijā ir šausmīgi. Vācijā strādnieki
tiek padoti postam 1, badam un vajāšanām,. Viņus ne
tikai iesloga koncentrācijas nometnēs un «šturmo-
viku" privatcietumos, bet sāk ieslodzīt ari tā saukta-
jās disciplinārās darba armijās, kurās būs padoti tai
pašai nogalināšanas disciplīnai Strādnieki nedrīk-
stēs patsudzēties par neģēlībām, kas tur notiek. Ja
kāds mēģina pret šīm neģēlībām uzstāties, tad to
vienkārši tai pašā brīdī bez tiesas nogalina.

Nobendēto skaits ir ārkārtīgi liels. To stāsta
Latvijā ieradušies emigranti. Lai šos izbēgušos
upurus dabūtu savās rokās, fašisti griežas pie mūsu
valdības ar pieprasījumu izdot šo emigrantu vārdus,
lai varētu dabūt rokā viņu ģimenes, locekļus. Pro-
tams, šos ģimenes locekļus saņemtu par ķīlniekiem,
un viņi būtu padoti visādām spīdzināšanām, šau-
smām un neģēlībām;, par kurām jau atklāti spiesti
kliegt pat ārzemju pilsoņu laikraksti; bet tikai mūsu
valsts pārstāvji negrib par to ne dzirdēt.

Katram godīgam cilvēkam vajadzētu protestēt
pret neģēlībām, kas pašreiz notiek Vācijā, un
emigrantiem, kas ierodas Latvijā, vajadzētu nākt
pretim visiem līdzekļiem, nevis izdot viņu vārdus
un padot viņus šausmām, kas viņus tur sagaida.
Emigrantiem vajadzētu nākt pretim visiem līdze-
kļiem, kā to vienmēr ir darījusi katra humānāka
valsts. Pilsoņi negrib ne dzirdēt par emigrantiem un
par visām tām 1šausmām, kas strādniekiem jāpār-
dzīvo Vācijā, par to badu un postu, kas emigrantiem
jāpārdzīvo valstīs, uz kurām viņi ir emigrējuši —
arī Latvijā.

Mums jāatgādina, lai šie paši pilsoņi tikai pa-
rakņājas savā atmiņā par pagātni, par cara laikiem1.
Neviens vien no šiem pilsoņiem tagadējo vācu faši-
stu, aizstāvjiem būs bijis spiests kādreiz griezties pie
tam pašām ārvalstīm, arī pie tām pašām strādnieku
masām un demokrātisko pilsoņu masām pēc palīdzī-
bas., kuru piederīgos tagad viņi grib izdot nobendē-
šanai. Tā tas bija cara laikos. Tagad šie pilsoņi
savu pagātni ir aizmirsuši; viņi ir aizmirsuši, ka
arī uz viņu galvām kādreiz krita cara žandarmu pā-
tagas. Šie pilsoņi tik pat neģēlīgā kārtā kā cariskie

žandarmi tagad sāk vajāt emigrantus, kaut gan šie
pilsoņi tagad ir Latvijas — demokrātiskas valsts
pārstāvji. Viņi ir aizmirsuši šīs neģēlības, un viņiem
liekas, ka viņu svētākais, valstiskākais pienākums
tagad ir izdot fašistiem šos izbēgušos Vācijas faši-
stu upurus.

Mēs zinām, kas Vācijā notiek. Vācijā tagad
iznīcina katru kultūru. Godīgākie zinātnieki un citi
pilsoņi, tāpat neviens vien profesors — visi tie ir
atsacījušies būt par Vācijas pilsoņiem, vienkārši tā-
pēc, ka viņi nav varējuši uzņemties atbildību —
kaut arī */« miljona daļu atbildības par tām neģēlī-
bām, kas tagad jāpārdzīvo Vācijā. Tāds, piemēram,,
ir profesors Einšteins, kurš zinātnes pasaulē pašreiz
ir viena no spilgtākām personībām. Šis cilvēks sa-
ka, ka viņš uzskatot par kauna lietu palikt vēl jopro-
jām Vācijas pavalstniecībā pēc tām neģēlībām un
šausmām, kādas pārdzīvo Vācijas pilsoņi.

Vācijas fašisti tagad, lai apdullinātu masas, ar
fantastisku bungu rībināšanu ķeras pie tāda kurio-
zuma kā rases uzlabošanas, lai gan tas pats barons
Rozenbergs un citi nav tīrasiņu vācieši...

Priekšsēdētāja biedrs K. Paiduks (zvanī): De-
putāt Berg, tam nav nekāda sakara ar iesniegto
jautājumu!

F. Bergs (turpina): Fašisti Vācijā citiem mē-
rī pakaušus un kāju pēdas, lai konstatētu gara spējas
pēcnācēju radīšanas atļaušanai, bet Hitlers pats ta-
ču ir īstais idiots un kādreiz atradies pat trako mājā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvani): Lū-
dzu nerunāt par šādām lietām! Tām nav nekāda
sakara ar iesniegto jautājumu!

F. Bergs (turpina): Mēs redzam, ka Hitlers ir
pierādījis savā darbībā savu īsto seju, ka viņš ir
cienīgs vidus laiku inkvīzītoru pēcnācējs.

Visām mežonībām šinīs dienās uzlika kroni grā-
matu iznīcināšana Vācijā. (Starpsaucieni.)

^
Šo

emigrantu starpā taču ir viens otrs no šo grāmatu
autoriem.

Tādas neģēlības, kādas pašreiz notiek Vācijā,
spiež tūkstošiem emigrēt no dzimtenes. Ja Saeimas
priekšsēdētājs nepārtrauktu, es pastāstītu, ka tās
nav tikai frāzes, bet ir patiesība.

Vācijā notiek masu pašnāvības. Pašnāvības iz-
dara simtiem tūkstošu sabiedrisko darbinieku, lai
izbēgtu šausmām un vajāšanām:. Viņu skaits ir ār-

,kārtīgi liels. Tā viens no Berlīnes privātdocentiem
Heinrichs Likens pakāries un piespraudis sev zī-
mīti, kurā bijis rakstīts: «Šeit karājas slavenā Vā-
cijas zinātne, gudra un sena, kura tagad ir izbadē-
jusies un nevienam vairs nav vajadzīga". Tas rak-
sturo Vācijas intelligences iznīcināšanu.

Mēs prasām, lai Latvijas valdība atklāti dekla-
rē, kādu stāvokli viņa domā ieņemt pret emigran-
tiem, lai viņa neizdod emigrantu vārdus,. Polija un
Francija atklāti ir deklarējušas, ka viņas neizdos
emigrantu vārdus, lai pasargātu viņu ģimenes no
vajāšanām, un neizdos arī pašus emigrantus. Mēs
prasām ne tikai neizdot emigrantu vārdus, bet lai
valdība nāktu emigrantiem, pretī arī materiālā ziņā,
cenšoties uzlabot viņu pašreizējo stāvokli. Mēs la-
bi zinām, ka neviens vien tagadējās Saeimas un
valdības loceklis cara laikā bija spiests, meklēt pa-
tvērumu Vācijā un citās valstīs. Toreiz viņi ar pa-
teicību pieņēma katru, varbūt, arī tagadējo emigran-
tu, palīdzīgu

^
roku; turpretim tagad šie paši pilso-

ņi ir nostājušies vajātāju lomā, lai gan agrāk viņi
paši bija vajātie.

Sakarā ar to strādnieku un zemnieku frakcija
jautā iekšlietu ministrim: vai iekšlietu ministris
tiešām domā izdot Vācijas fašistiem emigrantu vār-
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dus, lai viņu ģimenes locekļus kā ķīlniekus ieslo-
dzītu koncentrācijas nometnēs un padotu tur vēstu-
rē vēl nedzirdētām šausmām un spīdzināšanām. Mēs
prasām,, ko Iekšlietu ministrija darīs šo emigrantu
labā, tāpat kā agrāk citas valstis ir darījušas mūsu
emigrantu labā. Mums ir šaubas, vai Iekšlietu mi-
nistrija te ko gribēs darīt, jo runas par fašistu šau-
smu darbiem vien jau mūsmāju demokrātiem un
mūsmāju fašistiem ir tik pat nepatīkamas kā īstiem
fašistiem Vācijā. Lūk, tāpēc mums jāšaubās, vai
valdība tikai nedomā emigrantu vārdus izdot
fašistiem.

Ja valdība to gribēs darīt, tad mēs mobilizēsim
visu strādniecību, lai aizstāvētu emigrantus. Mēs
neļausim izdot emigrantus fašistiem noslepkavoša-
nai Mēs uzstāsimies tāpat kā Antverpenes ostas
strādnieki, kas nelādēja nevienu tonnu fašistu kuģos.
Tāpat Latvijas strādniecība mobilizēs visus spēkus
emigrantu aizstāvēšanai, jo emigranti ir strādniecī-
bas sastāvdaļa un līdz ar to visas cilvēces labākā sa-
stāvdaļa.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds iekš-
lietu ministrim atbildei uz iesniegto jautājumu.

Iekšlietu ministris G. Mīlbergs: Tautas vietnie-
ki!_ Iesniegtais jautājums ir pilnīga fantāzija, tā tad
galīgi nepamatots. Ne Vācijas sūtniecība, ne kāda
cita Vācijas valsts iestāde pie Iekšlietu ministrijas
nav griezusies, nav pieprasījusi nekādus sarakstus,
nav pieprasījusi nekādas ziņas. Iekšlietu resoram
arī nav nekādu oficiālu ziņu par emigrantiem. Lat-
vijas valdība izdod ārvalstīm tikai kriminālnoziedz-
niekus.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Līdz ar to
šis jautājums izsmelts. —

Ministru prezidents lūdz izsniegt atpakaļ val-
dībai pārgrozījumu projektu nodokļu nolikumā, kas
iesniegts Saeimai 1931. gada 10. jūlijā. Šis likum-
projekts savā laikā nodots finanču, tirdzniecības, un
rūpniecības komimisijai. Kommisijā piekrīt likuma
atpakaļatdošanai valdībai. Vai Augstajam namam
ir kādi iebildumi pret to? Iebildumu nav. Minētais
likumprojekts atdots atpakaļ valdībai. —

Sociālās likumdošanas kommisijā iesniegusi zi-
ņojumu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
«Saeimas prezidijam.

Ziņojam, ka deputāts R. Lapiņš, sociālās likumdošanas',
kommisijās loceklis, ieradies kommisijās sēdēs marta mēnesī
tikai vienu reizi. Koimmisija tanī laikā noturējusi 9 sēdes. Kad
kommisijā saskaņa ar kartības rulli ziņoja par to strādnieku un
zemnieku frakcijai,_ nekādi soļi netika sperti šīs nepareizības
novēršanai, kadeļ lūdzam likt priekšā Saeimas kopsēdei ievēlēt
sociālas likumdošanas kommisijā citu deputātu.

Priekšsēdētājs J. Višņa.
Sekretārs K. Kiršteins."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Lapiņām.

R._Lapiņš (strādnieku un zemnieku frakcija):
Man jāpaskaidro, kādu iemeslu dēļ strādnieku un
zemnieku frakcijas pārstāvji nav varējuši piedalī-
ties sociālās likumdošanas kommisijās sēdēs.

Jau vairākkārt ir runāts no šīs katedras, un arī
visiem ir zināms,J_a visi mūsu priekšlikumi, kas
tiek iesniegti sociālās likumdošanas kommisijā, tiek
noraidīti; tāpat tiek noraidīti un iesviesti papīru
kurvī šeit Saeimā iesniegtie likumprojekti. Šie
priekšlikumi un likumprojekti nāk par labu strādnie-
cībai, tapec buržuāzija tos visus noraida un iesviež
papīru kurvī. Mes zināu« ka arī lauksaimniecības
kommisijā, kaut arī tur tika pieņemts zvejnieku am-
nestijas priekšlikums, kommisijā tomēr to ignorēja

un nevirzīja tālāk. Tas ir viens iemesls, kapec
strādnieku un zemnieku frakcija neiet regulāri uz
kommisiju sēdēm.

Otrs iemesls ir tas, ka strādnieku un zemnieku
frakcijas deputāti, jāsaka, gandrīz nevienu dienu
nedrīkst nekur pakustēties, kad viņiem nesekotu po-
licija un politiskā pārvalde. Mūsu frakcijai vienmēr
jāpārdzīvo šis šausmīgais terrors. Ja izbrauc uz
laukiem vai kādu citu provinces pilsētu, notiek vi-
sāda veida terrorizēšana; tādā kārtā tiek noka-
vēts vilciens, un netiek laikā atpakaļ. Tā tad, no
otras puses, uz sociālās likumdošanas kommisijās
sēdēm nav bijis iespējams terrorizēšanas dēļ iera-
sties. Tomēr jāsaka, ka strādnieku un zemnieku
frakcijas pārstāvji ir ieradušies, uz kommisijās sē-*
dēm, tikai pāris beidzamās reizes no vietas nav bi-
juši klāt; viņi ierodas vienmēr, kad tiek iztirzāti
priekšlikumi, kas nāk par labu strādniecībai. Ja
šos strādniecības priekšlikumus noraida, tad strād-
nieku un zemnieku frakcijas pārstāvim šai kommisi-
jānav, ko sēdēt, un tādēļ arī viņš tur neiet.

Bez šiem apstākļiem ir vēl viens cits apstāklis,
kas arī bieži vien traucē strādnieku deputātus viņu
darbā. Šeit jārunā taisni par to terroru, kādu pē-
dējā laikā lieto pret strādnieku un zemnieku frakci-
jas deputātiem Rīgā. Tanī dienā, kad notika kratī-
šana manā dzīvoklī, notika arī kommisijās sēde. Tas
bija taisni ceturtdienā. Sakait, vai es varēju iera-
sties šai sēdē! Tā nebija mana vaina!

Tādu gadījumu ir neskaitāms daudzums. Tikko
mēs kustam laukā no Saeimas, mums tūlīt seko.
Mums seko uz katra soļa. To buržuāzija dara ar
nolūku, lai strādnieku un zemnieku frakcijas depu-
tāti nevarētu izpildīt to, ko prasa mūsu vēlētāji. Ta-
gad nu bez visa tā grib strādniecības pārstāvi iz-
sviest no sociālās likumdošanas kommisijās. Mēs
protestējam pret šādu rīcību, pret strādniecības pār-
stāvja izsviešanu no kommisijās; cita pārstāvja
mēs šai kommisijai nedosim.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vai Augstais
nams saskaņā ar kārtības ruļļa 165. pantu vēlas sū-
tīt sociālās likumdošanas kommisijā deputāta Lapi-
ņa vietā citu kandidātu? — Citu kandidātu ne-
viens neuzstāda. —

Deputāti F. Ankipans, A. Veckalns, K. Dēķens
,u. c. iesniegušipriekšlikumu, kas jau izdalīts visiem
Saeimas deputātiem. Lūdzu to nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Saeima nolemj: uzdot valdībai noliegt laukstrādnieku ie-

vešanu no ārzemēm.
F. Ankipans, A. Veckalns, K. Dēķens, P. Zei-
bolts, F. Menderis, H. Ķaupi ņš, J. Višņa, A.
Rudevics, K. Eliass, E. Dzelzītis, P. Ulpe, J.
Celms, V. Bastjānis."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Ankipanam.

F. Ankipans (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Visas kapitālistiskās valstis lielākā vai
mazākā mērā pašreiz pārdzīvo saimniecisko krizi.
Līdz ar to ir radies liels bezdarbnieku skaits. Vi-
sam valdībām, vai nu tas tām patīk, vai nepatīk, ir
bijis _ diezgan nopietni jānodarbojasar bezdarbnieku
jautājumu, un mēs zinām, ka bezdarbnieku jautāju-
ma_ atrisināšanai valdības ir bijušas spiestas izdot
zināmu daļu līdzekļu. Nevienā valstī tomēr nav no-
vērota tāda parādība ka Latvijā.

Latvija arī pieder pie zemēm, kurās valda liels
bezdarb_s._ Šādos apstākļos Latvijas valdība tomēr
organizēta veida importē vienkārša darba strādnie-
kus no ārzemēm. Ja līdz šim — 1927. un 1928.
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gadā to vēl varēja zināmā mērā attaisnot, tad tagad
pēdējā laikā to nekādā ziņā nevar piedot.

«Brīvā Zeme", «Latvija" un citi labā spārna
preses izdevumi visu laiku, sākot ar februāra bei-
gām, jau rakstīja par to, ka lauksarādnieku trūkstot.
Tai laikā neviens laukstrādniekus vēl nemeklēja.
Šie preses izdevumi tādā kārtā tikai mēģināja ie-
spaidot valdību, radot iespaidu, it kā būtu nepiecie-
šami ievest laukstrādniekus no ārzemēm.

Mēs apstākļus noskaidrojām' objektīvi un uz
vietas. Tie izrādījās pavisam citādi. Mums ir zi-
ņas no apvidiem, par kuriem rakstīts minētajos laik-
rakstos. «Brīvā Zemē" vairākkārt ievietoti raksti
par to, ka Ziemelvidzemē esot liels laukstrādnieku
trūkums. Šai pašā laikrakstā aprādīts, ka laukstrād-
nieki, kuri nākot no Latgales, prasot par vasaras
darbu līdz 200 latu. Tā nebūtu nekāda lielā alga,
bet arī par šo atalgojumu laukstrādniekus nevarot
dabūt.

No tā paša apvidus mūsu organizācijas, kurami
uzdots stāvokli noskaidrot, raksta pavisam ko citu.
Mums ziņo, ka runāt par laukstrādnieku trūkumu
šai apvidū esot pavisam nevietā. Tirgus dienās lat-
galieši sanākot bariem, bet viņus darbā neņemot, un
viņi aizejot atpakaļ, nesameklējuši sev saimniekus.

Tā tad šīs ziņas apgāž «Brīvās Zemes" un citu
laikrakstu sniegto informāciju. Mēs šo laikrakstu
ziņojumiem neticam, jo pierādās, ka apvidos, par
kuriem tie raksta, laukstrādnieku netrūkst.

Ar šiem piemēriem es gribēju sacīt, ka mēs
esam visas ziņas pārbaudījuši un atraduši, ka
laikrakstos ziņotais ir bijis pārspīlējums:.

Ar ko tad izskaidrojams tas, ka zemnieku sa-
vienība un viņā ietilpstošās lauksaimnieku organizā-
cijas raksta par laukstrādnieku trūkumu? Jāsaka,
ka tas izskaidrojams ar sekojošo.

Lielsaimnieki Vidzemē, Zemgalē un arī Kurze-
mē visiem spēkiem grib piespiest valdību, lai! tā at-
ļautu ievest laukstrādniekus no Polijas un Lietuvas,
kas strādātu par daudz lētāku atlīdzību, lai varētu
galīgi nosist algas, lai ar viņiem varētu salīgt daudz
lētāk.

Tiem viņi bieži vien algu vēl neizmaksā. Vie-
tējiem strādniekiem, kas ņemti no pilsētām, vai no
Vidzemes, vai Kurzemes, ir iespējams saņemt algu
tiesas ceļā; turpretim, no kaimiņu valstīm ievesta-
jiem, kad viņi aizbrauc uz savu dzimteni, tas nav tik
viegli iespējams.

Tālāk tie paši saimnieki bez tam vēl ir izteiku-
šies, ka ar latviešiem jāapejoties uzmanīgāk un pie-
klājīgāk nekā ar kādu leiti vai poli.

Visi apstākļi ir tādi, kas vārda pilnā nozīmē pie-
rāda, ka te ir tendence nedot darbu vietējiem strād-
niekiem. Vietējie strādnieki tagad darbu tiešām arī
nedabū.

Ka viņu ir pietiekoši, to raksturo šāds apstā-
klis. — Par sociāldemokrātu priekšlikumu lauk-
saimniecības kommisijā — ar nākošo gadu ziemas
mēnešos reģistrēt pagastos visus tos laukstrādnie-
kus, ko varēs nodarbināt nākošā sezonā, kas varētu
iet par laukstrādniekiem, un, savukārt, reģistrēt vi-
sus tos lauksaimniekus, kas ņemtu sev laukstrādnie-
kus, zemnieku savienības pārstāvji bija tā uztrauku-
šies, ka mēģināja visiem, spēkiem šo priekšlikumu
noraidīt. Protams, viņi uztraucās tāpēc, ka labi ap-
zinājās, ka ja šāda reģistrācija notiks, tad laukstrād-
nieku izrādīsies pietiekoši un no vietām nebūs iespē-
jams sniegt nepatiesas ziņas un teikt, ka ir lauk-
strādnieku trūkums.

Ja ievērojam, ne tikai tās ziņas, kas presē snieg-
tas par labu, lauksaimniekiem, tad redzam pavisam
pretējo. Man jāuzsver, ka statistikas dati liecina

pavisam citu — pašreizējos apstākļos laukstrād-
nieku trūkums nevar būt nekādā ziņā. Kāpēc? —

Statistika rāda, ka, salīdzinot 1923. gadu ar 1931.
gadu, laukstrādnieku skaits ir lielā mērā samazinājies.
1923. gadā visā Latvijā bija 186.678 laukstrādnieki,
1929. gadā — 158.399 laukstrādnieki, bet 1931.
gadā — tikai 90.000 laukstrādnieku. Ta tad lauk-
strādnieku skaits, sākot no 1923. gada līdz 1931. ga-
dam, ir samazinājies vairāk kā par 50%L

Kāpēc laukstrādnieku skaits ir tik stipra mēra
samazinājies? — Pirmkārt, tas izskaidrojams ar
to, ka pēc kara, kad tīrumi pa lielākai daļai bija ne-
apkopti, kad vēl nebija novērstas kara sekas, bija
vajadzīgs daudz vairāk darba spēka. Otrkārt —
tad nebija tik daudz lauksaimniecības mašīnu, kas
atvieto laukstrādniekus. Treškārt — bija jāap-
būvē jaunsaimniecības; jaunsaimnieki cēla ēkas,
viņi nevarēja strādāt zemes darbu. Vēlāk jaunsaim-
nieki savas saimniecības ēkas bija jau uzcēluši, tad
viņi paši varēja apstrādāt savus laukus.

Tiklīdz iesākās mūsu saimnieciskā krize, valsts
budžetu pirmām kārtām samazināja tanīs posteņos,
kas dod līdzekļus laukiem — būvniecībai, meliorā-
cijai, un citās nozarēs, kur laukstrādnieki varēja
dabūt darbu. No 1929. gada līdz 1931. gadam uz
laukiem strādnieku skaits, kas nodarbojas^

mežu
darbos, ir samazinājies par 4000; būvstrādnieku
skaits ir samazinājies par 2000; grāvraču skaits ir
samazinājies par 4000. Tas ir saprotams._ Sākumā
— sevišķi 1925., 1926. un 1927. gadā, mūsu valsts
varēja bagātīei dot naudu caur zemes banku, varēja
bagātīgi izsniegt līdzekļus saimniecības ēku būvēm
kā Latgalē, tā arī pārējā Latvijā. Latgalieši_ izve-
da, tā sakot, otro agrāro reformu, izgāja no sādžām
viensētās. Viņiem bija jāapbūvējas, un viņi saņē-
ma arī no zemes bankas noteiktas summas. Strād-
niekiem bija darbs, viņi varēja pelnīt. Sevišķi pē-
dējos divi gados zemes bankas aizdevumus izsniedz
ļoti mazos apmēros vai neizsniedz gandrīz nemaz.
Tā tad līdzekļu nav. Laukstrādnieki ir brīvi.

Ja paskatāmies, vai laukstrādnieku skaits ir pie-
audzis, jāsaka, ka tas nav sevišķi pieaudzis. Vēlāk
paskaidrošu, kāpēc tas nav sevišķi pieaudzis.

Man ir ziņas no statistiskās gada grāmatas, kas
vēl nav iespiestas. Es tās saņēmu no statistiskas
pārvaldes. Šīs ziņas esot pareizas.

1932. gadā bijuši nodarbināti pārējā Latvijā
13.732 Latgales laukstrādnieki, 1931. gadā — 12.900

Latgales laukstrādnieku, 1930. gadā — 19.000 Lat-
gales laukstrādnieku un 1929. gada — 21.000 Lat-
gales laukstrādnieku. Tanī pašā laikā ārzemju, lauk-
strādnieku skaits turējies gandrīz uz viena līmeņa.
1931. gadā ārzemju laukstrādnieku skaits ir bijis

24.000, 1930. gadā — 23,000, 1932. gadā — 13.000.
Tie ir bijuši Lietuvas, Polijas un Igaunijas strādnieki.
«Jaunākās Ziņās" lasām, ka arī šogad ievedīšot
laukstrādniekus no ārzemēm tādos pašos apmēros
kā 1932. gadā. Iekšlietu ministrijas administratīva
departamenta direktora biedrs pateica, ka 1. aprīlī
Latvijā skaitījušies 7000 laukstrādnieku-ārzemnieku.
Pēc tam, jau vairāk reižu lielas partijas laukstrādnie-
ču ievestas no Polijas. Šodien lasām «Jaunākās Zi-
ņās", ka valdība ievedusi no Polijas lielu skaitu lauk-
strādnieču.

Pats par sevi saprotams, ka lielsaimnieki ir ie-
spaidojuši valdību ievest ārzemju laukstrādniekus,
un valdība viņu gribu ir izpildījusi. Ir nācies dzir-
dēt draudus, ja valdība neļaušot ievest laukstrādnie-
kus no ārzemēm, tad dusmas vērsīšoties pār Latvi-
jas valdību, un tad būšot, ko redzēt. Tādus draudus
zemnieku savienība izteica lauksaimniecības kommi-
sijā. Man kā strādnieku, aizstāvim jāsaka, ka neēdu-
šu cilvēku dusmas, kas velsies pār Latvijas valdību,
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bus vel daudz bargākas. Tagadējos apstākļos, kad
latgalieši nevar dabūt darbu pārējā Latvijā, jo val-
dība to_ nesekmē; ka ļauna ironija ir atbilde —
laukstrādnieku ievešana no ārzemēm.

Taisni tagad,_ kad lauksaimniecības kommisijā
šis jautājums ir pārrunāts, es dzīvi interesējos, kas
notiek ar latgaliešu laukstrādniekiem, vai tie ir da-
būjuši darbu. Pēdējās_ dienās, taisni pagājušajā sest-
diena un svētdiena, Rēzeknes un Ludzas stacijās iz-
kapā vairāki atpakaļ atbraukuši laukstrādnieki, kas
darbu nebija dabūjuši. Kad jautāju, kāpēc viņi nav
salīguši, vai, varbūt, par daudz lielu algu gribējuši,
saņemu atbildi, ka vīrieši esotar mieru strādāt pat
par_25 latiem, mēnesī. Es aizrādīju, ka šeit, Saeimā,
laba spārna deputāti apgalvo, ka prasot līdz 60 latu
mēnesī; uz to viņi man_ atbildēja, ka pat 1927. ga-
da, kad. bijušas vislabākās darba algas, reti kāds
laukstrādnieks pelnījis 60 latu mēnesī. Tagad va-
saras mēnešos, pašakarstākā darba laikā, reti kāds
saņemšot 35 latus mēnesī. Caurmēra alga būšot 30
latu mēnesī, un arī to vel lauksaimnieki uzskatot par
augstu.

Man te jāuzsver, ka ļoti dīvaina ir tautas lab-
klājības ministra kunga rīcība. Divas nedēļas at-
pakaļ viņa partijas ļaudis bija sapulcējušies Rēzeknē
un šo sapulci nosaukuši par atbildīgo darbinieku sa-
pulci. Sai sapulce viņi bija pieņēmuši vienbalsīgu
lēmumu aizliegt ievest_ laukstrādniekus, bet šodien
mes lasām, ka laukstrādnieki ievesti ar tautas, lab-
klājības ministra atjauju. Ja tas tā, tad nav nekā-
das cerības, ka arī turpmāk pildīs, ko Latgalē no-
spriedīs, ka to ievēros tiklab šeit Saeimā, kā arī
valdība.

Ja vienā otrā vietā, varbūt, vienā otrā pagastā
ir laukstrādnieku trūkums, tad nevar teikt, ka tas ir
visaLatvija. Galvena vaina te irtā, ka valdība nav
gribējusi, lai visur būtu vajadzīgie laukstrādnieki.
Valdība nav gribējusi ņemt laukstrādnieku regulēša-
nas darbu savas rokas, nav gribējusi rūpēties, lai
lauksaimnieki būtu apgādāti ar vajadzīgo darba spē-
ku. - Valdība šo darbu vienkārši ir atdevusi privātās
rokas. Tagad Latgales baznīckungi transportē
strādniekus uz Rīgu un te Rīgā palaiž vaļā. Rīgā
viņi var izgaidīties darbu nedēļām, bet lauksaimnie-
ki viņus neiet meklēt, unbieži strādnieki ir aizbrau-
kuši atpakaļ uz māju, tāpēc ka nav bijis, ko ēst. Tā-
du gadījumu ir bijis ļoti daudz.

Ir loti dīvaini ka mūsu valdība lielā mērā rū-
pējas par bagātākam šķirām — par lielsaimniekiem
un vispār tiem, kam ir iespējams ko pārdot, nosakot
pašizmaksu, aprēķinot peļņu u. t. t.; viņa ir pat rū-
pējusies, lai izskaustu negodīgo konkurrenci. Viņa
izdod visādus likumus, kas aizsargā šīs šķiras, bet
laukstrādnieku _stavokļa uzlabošanai nesper ne soļa.
Kad mes prasām noteikt laukstrādnieku minimālās
algas, no viņu puses nak ļaudis un prasa noteikt arī
maksimālas laukstrādnieku algas. Kāpēc tad, kad
valdība izdeva labības piemaksu likumu, viņa neno-
teica arī maksimālas cenas? Vienā otrā vietā lauku
saimnieki bija pārdevuši savu labību par augstāku
cenu, neka maksāja valdība.

Latgale ir galvenā kārtā laukstrādnieku zeme.
Agrāk viņa guva peļņu plašajā Krievijā: Pēterpilī,
Maskava — bet tagad šis ceļš viņai ir pilnīgi no-
griezts, un līdz ar to šai zemei, kuru bieži sauc par
burlaku zemi, negrib ļaut atrast darbu savā valstī.

Šādu rīcību, kad paši savas valsts pilsoņus mēr-
dē bada, bet otras valsts pilsoņiem, dod darbu, ne-
var nosaukt citādi kā par nevalstisku. Latgalē ir
ļoti lielas laukstrādnieku rezerves, kuras nav iz-
mantotas un kuras šogad ir palikušas bez darba.
Protams, viņi ir palikuši bez darba no vienas puses
tapec, ka nav spējuši ar saviem līdzekļiem atbraukt
uz parejo Latviju, un valdība par viņiem nav rūpē-

jusies; ja viņi ir atbraukuši, par to algu, ko viņiem
piesola, viņi nevar salīgt un nevar strādāt.

Mēs redzam, ka lauksaimnieki vairs nelīgst ga-
da
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kalpus, bet līgst laukstrādniekus tikai vasaras

mēnešiem. Ņemot datus, ko sniedz statistika, re-
dzam, ka no 1923. gada līdz 1929. gadam gada strād-
nieku skaits ir samazinājies par 50%' un pat vēl vai-
rāk. Tāpat ir samazinājies arī vasaras strādnieku
skaits. Saimnieki ir sākuši līgt strādniekus pa lie-
lākai daļai uz mēnešiem, t. i. ir sākuši līgt mēneša
strādniekus un arī dienas strādniekus. Tādā veidā
viņiem ir daudz izdevīgāk apstrādāt savus laukus.
Strādājot gadā 3 vai 4 mēnešus, laukstrādnieks ne-
var nopelnīt tik daudz, lai varētu ko atlicināt savai
ģimenei, saviem mājās palikušajiem bērniem.

Jāsaka, ka šo traģēdiju, kādu tagad redzam
laukstrādnieku dzīvē, lielā mērā ir veicinājis tas ap-
staklis, _ka valdība līdz pēdējam laikam, nav spēru-
si nekadus_ soļus laukstrādnieku stāvokļa uzlaboša-
nai, nav mēģinājusi labot lauksaimnieku stāvokli tai-
sni šinī nozarē. Tiklīdz mēs sakām, ka laukstrād-
niekiem jānoteic darba laiks, tūlīt par to zobojas un
tūlīt pieņem to tā, ka sociāldemokrāti prasa noteikt
laukstrādniekiem 8 stundu darba dienu tāpat, kā tas
ir pilsētas. Mēs esam prasījuši lauksaimniecības
kommisijā, lai laukstrādniekiem dotu vismaz nepār-
trauktu 8 stundas nakts atpūtu, bet tikko to prasām,
tūlīt visi pilsoņi ka viens uzstājas pret to.

Mēs esam prasījuši un atraduši par nepiecieša-
mu, lai laukstrādniekiem pāris svētdienas mēnesī
atļautu pilnīgi viņu rīcībā, lai viņus neliktu ne pie
kādiem darbiem.

Tagad laukstrādniekus grib padarīt ne par
strādniekiem, bet par katordzniekiem — var pat
teikt ā ka katordzniekiem daudz gadījumos dzīve ir
vieglāka neka laukstrādniekiem. Mēs zinām,, ka
laukstrādniekus nokalpina no saules līdz saulei.
Daudz lauksaimniecības laukstrādnieks tiek pie mie-
ra tikai pīkst. 12. naktī, bet pīkst. 4 no rīta viņam
jau atkal jāceļas.

Viens otrs lauksaimnieks pret laukstrādniekiem
izturas necilvēcīgi. Par to man te ir kāda vēstule.

Kādam lauksaimniekam ir vairāk laukstrādnie-
ku. Tie prasījuši, lai viņiem atdala vismaz atse-
vļšķu istabu vīriešiem un sievietēm. Kad atnācis
kāds kaimiņš un prasījis, ko tur darot, lauksaimnieks
atbildējis, ka viņš taisot aizgaldus latgaliešiem, nosau-
cot tos kāda lopa vārdā, ko es te nenosaukšu. To
dzirdējuši arī laukstrādnieki. Lūk, kā lauksaimnie-
ki izturas pret laukstrādniekiem! Es neteikšu, ka
ta tas ir visur, bet tāda parādība ir sastopama ļo-
ti bieži.

Arī ar to barību, kādu dod_ laukstrādniekiem,
nav iespējams iztikt. Arī šinī ziņā tas tā nav visur,
bet gan ļoti daudz gadījumos.

Cik atceros,_ Kuldīgas apriņķī pat no Polijas ie-
vestas 8 laukstradnieces nav varējušas vienā paga-
sta pie dažiem_ lauksaimniekiem nodzīvot ilgāk kā
tikai vienu ne_dēļu, neviens, kas šos saimniekus pa-
zīst, nav gribējis pie tiem iet. Arī šīs poļu strādnie-
ces no tiem, aizbēgušas.

Liels trūkums redzams arī pie darba līgumu no-
slēgšanas darba grāmatiņas.

Lielās lauksaimnieku organizācijas viscaur iz-
iet tikai_ uz to, lai aizsargātu lauksaimnieku intere-
ses. Tas ir pagatavojušas savām biedrībām līguma
paraugus, pec kādiem lauksaimnieki lai pieņemtu
laukstrādniekus. Šajos paraugos ir diezgan dīvai-
nas lietas.

Vispirms prasa, lai strādnieks (tā tad strādnieks
un nevis ārsts) apliecinātu ar savu parakstu,
ka viņš ir pilnīgļ vesels, un ka viņam nav
nekādu fizisku trūkumu, kas to traucētu iz-



213 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 6. sēde 1933. gada 16. maijā. 214

pildīt uzņemtos darbus, ka viņam nav arī li-
pīgu slimību. Bez tam no sievietēm prasa_parakstu,
ka viņām nav gaidāmas dzemdības. Tā tad tas
sievietes, kurām it kā varētu būt dzemdības, darba
nevar pieņemt. Pats par sevi saprotams, kašādos
apstākļos ģimenes*cilvēkam nav iespējams salīgt pie
saimnieka.

Tāpat paredzēti dažādi gadījumi, kad lauksaim-
nieks var lauzt līgumu ar laukstrādnieku. Ir pat
teikts, ka tad, ja laukstrādnieks nevar uznest pa tre-
pēm otrā stāvā 100 klgr. smagu maisu, lauksaim-
nieks līgumu var lauzt, ja strādnieks atsakās to da-
rīt. Ja vienā stundā strādnieks nevar izmest 5 ve-
zumus siena — arī tad var līgumu lauzt. Tie, kas
saprot, ko nozīmē izmest mazā lodziņā 5 siena ve-
zumus stundas laikā, zinās, vai_ to var, vai nevar
izdarīt; tie zinās, ka ne pie kādiem apstākļiem 5
siena vezumus samest, sasviest pa kādu mazu lodzi-
ņu nav iespējams. Tomēr arī tādā gadījumā darba
līgumu var lauzt.

Ar to arī laukstrādnieki tiek iedalīti trīs šķiras.
Pirmās šķiras strādnieks būtu tāds, kas visus šos
darbus spēj veikt. Tam var maksāt algu, ko noliek
centrālbiroj's. Kas to nevar veikt, tas skaitās II vai
III šķiras strādnieks, un tam šo algu nav iespējams
maksāt.

Līguma grāmatiņas ne vārds nav minēts par to,
kādos gadījumos līgumu varētu lauzt arī paši lauk-
strādnieki. Vārdu sakot, iznāk, ka visas tiesības par
30 latiem ir tikai lauksaimniekam!, bet laukstrādnie-
kam nav nekādu tiesību. Viņš var nostrādāt mēne-
si, un ja strādnieks nav spējīgs panest_ viņam uzlik-
to režīmu un ir spiests aiziet, tad grāmatiņa pare-
dzēts, ka lauksaimnieks var viņam nemaksa.! algu,
tāpēc ka viņam ceļas izdevumi, jo jāsameklē jauns
strādnieks, un ja tas nestrādās, tad lauksaimniekam
celsies zināmi zaudējumi.

Viss tas ir izstrādāts ļoti gudri, un ļoti plašos
apmēros to arī izmanto.

Man ir vairāk desmit vēstuļu un ziņas par vai-
rāk gadījumiem, kur pat par pagājušo vasaru strād-
nieki vēl nav dabūjuši algu, kuri uz šīparagrāfa pa-
mata no darba padzīti.

Ievērojot visus apstākļus un arī to, ka laukstrād-
nieku skaits Latvijā ir pilnīgi pietiekošs, ka darbi,
kas agrāk bija mežos pie grāvjurakšanas, tagad no-
tiek ļoti mazos apmēros, un tādā kārta ir atbrīvoju-
šies no darba veseli 12.000 laukstrādnieku, ievēro-
jot,ka Latgale jau ir izgājusi viensētas, fonda zemju
apbūvēšana arī iet uz beigām, un tadā_ kārta liels
skaits laukstrādnieku ir brīvi, nevar runāt par lauk-
strādnieku trūkumu. Ja valdība tādos apstākļos ie-
ved laukstrādniekus no ārzemēm,_ tad viņa rīkojas
augstākā mērā nevalstiski un nostāda tos laukstrād-
niekus, kas tagad brauc atpakaļ uz savām mājam,
darbu nedabūjuši, par bezdarbniekiem uz visu nā-
košo ziemu. Viņi nespēs darbu dabūt.

Ja valdība baidās, no lauksaimnieku dusmām,
tad vairāk jābaidās no laukstrādniekiem
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paēduši, jo tie, kā latgalieši saka, salīdzināmi ar nik-
nu suni. Cilvēks, kurš nav paēdis, var but tik pat
nikns kā suns. Ievērojot to, valdībai laukstrādnie-
ku ievešana no ārzemēm jānoliedz, jo pretēja gadī-
jumā latgaliešiem būs jāsaka noteiktāks vārds.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Lejiņam-Lejam.

J. Lejiņš-Leja (zemnieku savienība): Augstais
nams! Ir savāda sagadīšanās, ka taisni šopavasar,
kad mūsu lauksaimniecība pārdzīvo tādu laukstrād-
nieku trūkumu, kāds pie mums nav piedzīvots vi-
sos valsts pastāvēšanas gados, iesniedz priekšliku-
mu par strādnieku apgādāšanas pārtraukšanu.

Lauksaimniecības skaitīšanas un no brīvprātī-

giem korrespondentiem iegūtie dati rada, ka sava
laikā mūsu lauksaimniecībā nodarbināto ārzemju
laukstrādnieku skaits ir bijis ļoti liels. Cik liels tas
ir bijis līdz 1930./31. gadam, to grūti noteikt, tapec
ka līdz tam bija brīva robežaspariešana — vis-
maz pierobežas joslā, galvena kārta gar Lietuvas un
pa daļai arī gar Polijas un_Igaunijas_ robežu. Lauk-
strādnieki varēja brīvi ieplūst Latvija. Bieži vien tos
pat nereģistrēja; tāpēc nav nosakāms, cik liels skaits
ārzemju laukstrādnieku toreiz pie mums ir bijis.

Pēc mūsu rīcībā esošajā.m ziņām vasaras sezo-
nā, kad vajadzīgs vairāk strādnieku, pie mums ir bi-
jis katru gadu apmēram 40.000 ārzemju laukstrād-
nieku' . Vēlākos gados šo brīvo laukstrādnieku ieplū-
šanu pamazām ierobežoja, un 1931. gada ārzemju
laukstrādnieku skaits jau bija samazinājies līdz
24.000.

Tālāk ir izlietoti vēldažadi mākslīgi paņēmieni,
ar kuru palīdzību laukstrādnieku skaits ir samazināts
jau līdz 14.200 personām. Beidzot, šinī pavasarī
ārzemju laukstrādnieku skaits pie mums bija tikai
6000 personu.

Pēdējā laikā visi, arī Tautas labklājības mini-
strija, aiz diezgan nesaprotamiem iemesliem_ bieži
vien aģitē par stāvokļa pasliktināšanu laukstrādnie-
ku jautājumā. Tomēr, redzēdami, ka nav citas iz-
ejas, ka uz laukiem saceļas liels troksnis, jo nav, kur
ņemt darba spēku, ar Ministru kabineta atļauju pē-
dējās nedēļās ir atļauts ievest 4600 laukstradnieču
no Polijas. Tas pa_ lielākai daļai ir izpildīts, un pā-
rējo skaitu laukstradnieču ievedīs tuvākas dienas.
Gala rezultātā Latvijā būs 6000 laukstradnieku-ar-
zemnieku, kas bija palikuši Latvija arī ziemas se-
zonā, plus 4500, kas ievesti tagad. Vardu sakot, šo-
brīd Latvijā būs 10.500 laukstradnieku-arzemnieku
pret 40.000 dažus gadus atpakaļ!

Šie skaitļi ir oficiāli. Tie_ mums rada, ka pārē-
jos 4 gados ārzemju laukstrādnieku skaits Latvija
pakāpeniski ir gājis milzu soļiem uz leju.

Jāsaka, ka tik lielas pārmaiņas ārzemju lauk-
strādnieku skaitā nevarēja palikt bez jūtamam se-
kām, kas atsaucas strādnieku trūkuma vispār un uz
laukstrādnieku algām.

Laukstrādnieku algas pēdējos mēnešos strauji
ir kāpušas. Skujenieka valdības laika — pagāju-
šajā ziemā nolēma izdarīt ļoti stingru kontroli, ne-
ļaujot ārzemju laukstrādniekiem, kas pārgājuši ro-
bežu, atgriezties Latvijā. _ Policija ir rūpīgi pildīju-
si šo Ministru kabineta lēmumu. Tas ir radījis in-
teresantu ainu š. g. aprīļa mēnesī. Aprīļa mēnesī uz
Ministru kabineta atļaujas pamata ievesti 1100 lauk-
strādnieku no Polijas. Tanī paša laika kopējais ār-
zemju laukstrādnieku skaits tomēr samazinājies par
300 personām. Ko tas nozīme? Tas nozīme, ka ši-
nī aprīļa mēnesī 1400personu no Latvijas, izraidītas.

Tāda parādība nav saprotama un nav normāla.
Reiz laukstrādnieku nepietiek, un valdība, lai arī cik
negatīvi izturētos pret laukstrādnieku ievešanu, to-
mēr ir spiesta to atļaut, nav saprotams, kapec ar
policejiskiem rīkojumiemaizliedz ārzemju laukstrād-
niekiem atrasties Latvijā? Šie ārzemju laukstrād-
nieki ir ilgus gadus šeit strādājuši, iepraktizejušies.
Tagad viņus aizskapē prom, bet tanī paša laika mak-
sā ceļa izdevumus un ved iekšā_ citus ārzemju lauk-
strādniekus. Ja valdība grib rēķināties ar patiesa-
jiem dzīves apstākļiem, tad viņa bus spiesta atzīt to,
uz ko mēs aizrādām.

Ja pieejam šim jautājumam no saimnieciska
viedokļa, tad savāda liekas pārejas formula, kas šeit
iesniegta Augstajam namam.

Pēdējos mēnešos Augstajā nama ir pacelts jau-
tājums par to, ka ir nepieciešami samazināt maizes
labības cenas. Tās esot par augstām. Tāpat pēdē-
jā laikā ir pacelts jautājums, un visā drīzumā mums
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bus jāapspriež likumprojekts par sviesta cenu sa-
mazināšanu, par sviesta piemaksu samazināšanu, jo
sviesta cenas esot par augstām:. Tāpat prasa sama-
zināt kartupeļu cenas, cukurbiešu cenas u. t. t. Vār-
du sakot, tiek prasīts līdz minimumam samazināt tos
lauksaimnieku ienākumus, kādi tiem vēl atlikuši.

Nesen atpakaļ mums nācās runāt par smago
krizi lauksaimniecībā, un, liekas, ieskaitot arī krei-
so spārnu, mēs visi nācām pie vienprātīga slēdziena,
ka krize lauksaimniecībā ir tiešām 1 dziļa. Saimnie-
ciska krize ir skārusi visas ražojošās nozares, bet
vissmagāk tā ir sajūtama lauksaimniecībā. Tāpēc
toreiz te arī meklējām visus iespējamos līdzekļus,
centāmies pieņemt likumus, lai kā nekā nāktu palī-
ga lauksaimniecībai. Krize lauksaimniecībā vēl nav
mazinājusies, bet tagad tomēr nāk uzbrukumi lauk-
saimniekiem, un visādiem līdzekļiem grib samazi-
nāt lauksaimnieku ienākumus.

Varētu domāt tā:_ ja nu reiz ir uzsākts gājiens
par lauksaimnieku ienākumu, samazināšanu, tad tam,
varbūt, no otras puses stādīs ko pretim un mēģinās
samazināt arī lauksaimnieku izdevumus. Tas to-
mernenotiek. Ir redzama pilnīgi pretēja aina —
uzstāda prasību par laukstrādnieku skaita samazinā-
šanu. Saprotama lieta, ka sakarā ar šo prasību tā-
lākas konsekvences būs tādas, ka celsies darba spē-
ka algas, un līdz ar to pavairosies lauksaimnieku
izdevumi.

Pats par sevi saprotams, ka šādai rīcībai, rau-
goties no zemnieku viedokļa, mēs nekad nevarēsim
piekrist.

Bet arī no katra cita viedokļa skatoties, tai ne-
varētu piekrist, jo mēs taču zinām, ka lauksaimnie-
ku ražojumu eksports pēdējos gados ir mūsu ekspor-
ta pamats, un tāpēc ikviens, kas grib mūsu valsts
plaukšanu, kas grib, lai mūsu valsts budžets būtu
reāls, nevar piekrist šādam priekšlikumam,. Ja jau
ir uzbrukumi lauksaļmniecības, ražojumu pašizmak-
sas cenām, kas pēdējā laikā bija nodrošinātas, tad
taču vajadzēja kautrēties pacelt jautājumu, ar kuru
grib saskrūvēt laukstrādnieku algas bez kādas va-
jadzības.

Ja runāpar ārzemju strādnieku ievešanu, mēdz
teikt: kapec ievest laukstrādniekus no ārzemēm,
mums pašiem ir_ diezgan bezdarbnieku; tie jāliek
pie darba, tie jānodarbina. Man šķiet, atbilde ir
pavisam vienkārša: lauksaimnieks nevar salīgt to,
kas pie viņa nelīgst. Ja kāds bezdarbnieks grib at-
rast darbu un maizi lauksaimniecībā, viņš to arī
atrod.

Es negribu šeit pieskarties iemesliem,, kāpēc bez-
darbnieki līdz pašam pēdējam, laikam nav piedabū-
jami pie lauku darbiem, kaut gan darbs ir — tas
mus novestu par daudz tālu; bet viens ir skaidrs,
un to mes droši varam konstatēt — ka šie bez-
darbnieki nav izdabūjami un nebrauc uz laukiem.
To pierada pilsētu darba apgāžu dati par laukstrād-
niekiem. Kad uzaicina pilsētu darba apgādes sūtīt
uz laukiem "bezdarbniekus, šie bezdarbnieki uz līg-
šanu neielaižas, vai arī, kad ielaižas, prasa tādas
pārspīlētas algas, kas liecina, ka viņiem nav nopiet-
nas gribas ķerties pie darba, bet kas uzskatāma drī-
zāk par lauksaimnieku piezobošanu un izjokošanu.
Es negribu šinī gadījumā pakavēties pie jautājuma,
vai tāda rīcība pareiza, vai nē; gribu tikai konsta-
tēt, ka mes nevaram likt nekādas cerības uz to, ka
mes dabūsim bezdarbniekus laukā no pilsētām.

Kas attiecas uz Latgales apstākļiem, tad jāsaka,
ka šo pavasari novērojama tāda parādība, ka arī
Latgales strādnieku ieplūst daudz mazāk, nekā tas
ir bijis iepriekšējos gados. Kāds tam izskaidrojums,
par to grūti spriest; varbūt, pa daļai iemesls tas,
ka paši latgalieši doma nodarboties plašākos apmē-

ros ar cukurbiešu sēšanu, kas prasa lielāku darba
spēku; varbūt, te ir citi īpatnēji apstākļi, piemēram
tas, ka notiek lielāki ceļu būvju, meliorācijas darbi
u. t. t. Varbūt te nozīme vēl citiem apstākļiem, bet
skaidrs ir viens — ka Latgales strādnieki šogad
ieplūst pārējos Latvijas apgabalos daudz mazākā
skaitā nekā iepriekšējos gados.

Ja laukstrādnieku skaits, kas ieplūst no Latga-
les, arīnebūtu samazinājies, tad tomēr bez ārzemju
laukstrādnieku ievešanas laukstrādnieku trūkums
bus sajūtams ar katru dienu asāk.

Ja varam konstatēt, ka pilsētu bezdarbnieki uz
laukiem nav dabūjami, ja varam konstatēt, ka Lat-
gale vasaras_ sezonā nav spējīga dot pietiekoši dar-
ba speķa mūsu lauksaimniekiem, tad jājautā, kāpēc
tad šeit iesniegts tāds priekšlikums noliegt ārzemju
strādnieku ievešanu? Vai tiešām būtu kāda skaudī-
ba par to, ka mūsu lauksaimniekiem būtu pietiekoši
darba spēka, ka visi lauki būtu apsēti un visi lau-
ki nopļauti? Vai tiešām ar šo priekšlikumu gribētu
panākt, lai lauki paliktu neapstrādāti? Ir skaidrs, ka
darba spēka nav, jo no ārzemēm ievesto strādnie-
ku skaits, kas agrāk sniedzās pie 40.000 un tagad ir
nokrities līdzlO.000, ir milzīgi samazinājies, bez šau-
bām, šie iztrūkstošie 30.000 laukstrādnieku liks sevi
manīt.

Tiešām jājautā, kāpēc tad mums nebūtu brīv ie-
vestlaukstradniekus no ārzemēm. Mēs nebūt ne-
prasām tik lielu skaitu, kāds tas kādreiz ir bijis, to
varētu arī samazināt; mēs varētu iztikt arī ar sa-
mazinātu skaitu — bet noliegt ievest laukstrād-
niekus reālas nepieciešamības robežās patiešām bū-
tu aplarni. _ Ja reiz uz laukiem vajadzīgs darba
spēks, kapec tad valdībai liegt iespēju iztrūkstošos
strādniekus ievest.

Pavisam katastrofisks stāvoklis ir mūsu piero-
bežas apriņķos, piemēram Zemgalē Jelgavas un
Bauskas apriņķī, tāpat arī Jēkabpils un Ilūkstes ap-
riņķī, arī Liepājas un Aizputes apriņķī un pa daļai
arī Vidzeme — Valmieras un Valkas apriņķos,
kas tiešam skar Igaunijas robežas. Jāsaka, ka jau
agrākos gados no Igaunijas pie mums ir iekļuvis
prāvs skaits laukstrādnieku, kuri šeit ir atraduši dar-
bu un maizi.

Man liekas, ka pēc tam, kad šis jautājums ir ap-
spriests

^
arī lauksaimniecības kommisijā, ir tur sīki

izdebatēts, un kad kommisijā ir pieņēmusi taisni dia-
metriali pretejulēmumu, proti — uzdot valdībai no-
vērst darba speķa trūkumu uz laukiem un pie tam
vajadzīgos apmēros steidzīgi apgādāt lauksaimnie-
kus ar laukstrādniekiem, plenārsēdē nevajaga nākt
ar pretēju priekšlikumu — aizliegt laukstrādnieku ie-
vešanu. Tas izsauc izbrīnu, sevišķi tādēļ, ka nekā-
du pārspīlētu politisku iemeslu dēļ, nedz arī citu kā-
du iemeslu deļ, kam nebūtu sakara ar reālo dzīvi,
mes par šo lietu runājam, bet runājam vienīgi tāpēc,
ka Zemgales pierobežas apriņķos tagad skan viens
vienīgs kliedzjens pec laukstrādniekiem', un tos ne-
kādi nav iespējams salīgt.

Algas ir kāpušas stipri lielā mērā, salīdzinot ar
pagājušo gadu, kaut arī vispārējais dzīves līmenis ir
gaj'is uz leju. Vai tas nu ir slikti, vai labi, algas ir
pazeminātas .ierēdņiem, turpinās algu samazināšana
arī pilsētas rūpniecības strādniekiem. Nezinu, kādu
sevišķu iemeslu deļ tegrib taisīt vienu izlēcienu un
šinī momenta mākslīgā veļda saskrūvēt laukstrād-
nieku algas. Tam nav nekāda reāla pamata. Lauk-
saimnieki, kam šīs algas jāmaksā, nespēj tās maksāt
tik augstas. Šī priekšlikuma pieņemšanas gadījumā
mes neka cita nevaram sagaidīt kā tikai plašu ra-
žošanas samazināšanos.

Zemnieku savienība ir pret šo priekšlikumu, bet
ja tas vispār ir iesniegts un vel jo vairāk tāpēc, ka
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tas runā pretim lēmumam, kāds pieņemts lauksaim-
niecības kommisja, mēs iesniedzam savu priekšliku-
mu un balsosim par pārejas formulas nodošanu vis-
pirms lauksaimniecības kommisijai, lai tā atgriez-
tos plenārsēdē tikai tad, kad būs kommisijā rūpīgi
pārbaudīta. Kommisijā labāk pārzina lauksaimnie-
ku un laukstrādnieku jautājumu.

Mēs uzaicinām Augstā nama locekļus balsot, par
iesniegtās pārejas formulas nodošanu lauksaimnie-
cības kommisijai.

Priekšsēdētāja biedrs J. Raucams: Vārds de-
putātam Kaļļistratovam.

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krievi-
ski)*). ;,'?'; I ! i !_1

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans; Vārds de-
putātam Grantskalnam.

E. Grantskajlns (zemnieku savienība): Augsti
godātie deputātu kungi! Laukstrādnieku jautājums
un strādnieku trūkums pēdējā laikā ir mūsu zemē
tik ass, kāds tas nav bijis nekad, kamēr pastāv mū-
su valsts. Un tomēr, neskatoties uz visu to, kas ir
oficiāli konstatēts, un ko dzīvē var redzēt ik uz soļa,
katrā vietā un katrā darba apgādē, neskatoties uz
visu to, mums tomēr ir polītiskās partijas, kas to
negrib redzēt un negrib saprast, un kas katrā ziņā
grib panākt pretējo, grib panākt, lai pavasarī mūsu
lauki pa daļai paliktu neapstrādāti. Man nav sapro-
tams, kādi tam iemesli — vai saimnieciski, vai poli-
tiski. Kāpēc tāda cīņa pret šo vienīgo ražojošo no-
zari, uz ko balstās viss mūsu valsts budžets, pret
lauksaimniecību? Man nav saprotams, kāpēc tagad
grib sagraut līdz ar to mūsu ārējās tirdzniecības bi-
lanci, kura jau ilgāku, laiku ir pasīva, kādēļ līdz ar
to pašu grib sagraut gandrīz mūsu vienīgo svarīgo
eksporta nozari, kādēļ līdz ar to grib sagraut mūsu
valūtu un novest mūsu valsts saimniecību pie sa-
brukuma! (Starpsauciens.) Loti cienījamais bu-
džeta kommisijās vicepriekšsēdētāja kungs, man ga-
līgi nav saprotams, ka arī jūs varat iestāties par tā-
du priekšlikumu, kur jums taču viss, bez šaubām,
labi pārzināms — visi valsts financiālie apstākļi un
budžeta stāvoklis. Man ir brīnums, ka arī jūs šai
lietai varat pielikt savu svētību.

Te aizrādīja, kāpēc strādnieku trūkstot, proti' —
negribot maksāt strādniekiem pienācīgas algas. Vai
šis apgalvojums iztur nopietnu kritiku, un ko runā
fakti? Bez šaubām, arī mēs, zemnieki, atzīstam, ka
lauku darba apstākļi, pārticība un labklājība pace-
ļama, lai līdz ar to klātos labi arī strādniekiem, kam
lauksaimniecībā jāatrod darbs un maize — ari mēs
esam par to; bet labklājība lauksaimniecībā no li-
kumdevēja puses tad jārada tādā mērā, lai lauk-
saimnieki būtu spējīgi lielākas, algas maksāt.

Faktiskais stāvoklis ir tāds, ka mūsu lauksaim-
niekiem katru gadu ir bijis jācīnās ar laukstrādnieku
trūkumu, kaut gan šī cīņa nekad nav sasniegusi tādu
asumu, kādu tā ir sasniegusi šo pavasari. Tam ir
zināmi iemesli, pie kuriem es apstāšos. Tā ir nelai-
me, kādu pazīst tikai nedaudz zemju lauksaimnieki,
jo strādnieku trūkuma dēļ pie mums visu laiku algas
ir bijušas samērā augstākas nekā mums blakus eso-
šajās zemēs. Tas tā ir arī tagad. (Starpsaucieni pa .
kreisi. Mūsu oficiālā statistikā varam pārliecinā-
ties, ka mūsu laukstrādnieku algas ir augstākas par
laukstrādnieku algām Igaunijā, Lietuvā un Polijā un
pārsniedz arī Vācijas, Austrijas, Čekoslovaķijas,
Francijas un dažu citu valstu laukstrādnieku algas.
(Sauciens no vietas: «Un Dānijas?") — Dānijā,
Zviedrijā un Anglijā laukstrādnieku algas ir drusku

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

lielākas nekā pie mums, bet tur arī darba produkti-
vitāte, strādnieku kvalitāte, viņu spēja nodarboties
ar mašīnām un darba prasme ir nesalīdzināmi aug-
stāka nekā pie mums. Ražošanas procesā tam ir
ārkārtīgi liela nozīme. (Starpsaucieni pa kreisi.)

Ankipana kungs teica vienu, labā spārna runā-
tāji — kaut ko citu u. t. t. Lai mums šeit nebūtu
jānodarbojas ar kailiem apgalvojumiem, man būtu
vēlēšanās, kaut mēs visi mēģinātu iedziļināties šinī
jautājumā un to apskatītu, vadoties no skaitļiem; tad
redzētu, kāds ir faktiskais stāvoklis, jo skaitļi taču
neviļ. _̂

Lauksaimniecības centrālās organizācijas atkār-
toti ir griezušās pie valdības, pie Tautas labklājības
ministrijas un arī pie statistiskās pārvaldes ar lūgu-
mu — uzņemties mūsu lauksaimniecības kopbilances
sastādīšanu, noskaidrojot, kādi ir ienākumi un izde-
vumi, lai dotu lielāku skaidrību šī jautājuma izšķir-
šanā. Tas liecina, kādi pašreiz ir lauksaimniecības
ienākumi, pastāvot piemaksām, kādas lauksaimnie-
cībai esam spējīgi dot. ,

Valsts statistiskā pārvalde ir paspējusi izdarīt
daļu no šiem aprēķiniem. Viņas datos ir redzams,
ka 1931./32. saimniecības gadā visas mūsu lauksaim-
niecības kases ienākumi sasniedza 246.000.000 latu.
No šīs summas strādnieku algām izdots 59.000.000
latu. Savām un savu ģimeņu vajadzībām lauksaim-
nieki izdevuši 65.000.000 latu. Pēc 1929. gada lauk-
saimniecības skaitīšanas datiem lauksaimniecībā bija
nodarbināti 153.320 algotu, strādnieku un 785.483
saimnieku ģimenes locekļi. Tā tad saimnieku un
viņu ģimenes locekļu 'skaits ir bijis 5 reizes lielāks
nekā algoto strādnieku skaits, bet no ienākumiem
algām, izmaksāti 59.000.000 latu — t. i. vienai piektai
daļai, un 65.000.000 latu izmaksāts četrām piekt-
daļām. ' !

Protams, arī par šiem oficiāliem skaitļiem runā-
jot, var apgalvot, ka vēl arvien labklājība uz lau-
kiem ir liela, laukstrādnieku stāvoklis diezgan labs,
ka vēl varētu maksāt augstākas algas: Tā var ap-
galvot; bet šie skaitļi runā citu valodu. Nevien šie
skaitļi, bet, paraugoties lauku dzīvē un redzot vienu
otru skaistu māju, ja paprasām, kas ir tās īpašnieks,
dzirdam, ka tas dzīvo pilsētā, ir kādas ministrijas vai
citas iestādes darbinieks, saņem algu un no tās ir uz-
būvējis ēkas un izveidojis savu saimniecību. Tādu
saimniecību mūsu zemē ir daži simti, bet tās ir iz-
ņēmums. Pēc šiem saimniekiem nevar novērtēt visu
lauksaimniecību.

Ja ņemat pārējos lauksaimniekus, tad redzat, ka
sevišķi valsts tālākajos apvidos ienākumi ir noslīdē-
juši uz tāda līmeņa, ka laucinieki spiesti atsacīties
pat no parastās petrolejas lampas un,ir. sākuši de-
dzināt tā saukto «vilka actiņu", jo'nav naudas, ar
ko pirkt petroleju. Protams, ka strādnieku stāvo-
klis arī nevar būt labāks. Tik sliktos apstākļos kā
tagadējie laucinieki nekad nav bijuši. Vispār nav
jums, ko stāstīt, jūs paši Visi to zināt.

Šīs pašas nabadzības un trūkuma dēļ Latgales
trūcīgākie zemnieki ir spiesti pamest savu zemi, jo
tā ir neienesīga, un nākt un strādāt pie pārējo Latvi-
jas apgabalu lauksaimniekiem. Šādā veidā, saņemot
algu, viņi, saprotama lieta, saņem arī vienu daļu
sviesta piemaksu. Ir pilnīgi pareizi, ka Latgales ši-
kās saimniecības direkti sviesta piemaksas nesaņem,
bet, kā jau aizrādīju, indirekti viņas tās saņem; tā-
pēc sviesta piemaksas nebūt nav tikai lauku saim-
nieku jautājums, nē — tās ir visu lauksaimniecībā
strādājošo cilvēku jautājums. (Starpsaucieni pa
kreisi.) — Pabalstait lauksaimniekus, tad klāsies la-
bāk arī tiem cilvēkiem, kas spiesti ēst lauksaimnieku
maizi! — (Starpsaucieni pa kreisi.) — Mēs drīz vien
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nonāksim pie sviesta piemaksām, tad es gaidīšu, ka
jūsu labie solījumi pārvērtīsies darbos.

Kaļļistratova kungs te teica, ka zemes patiesās
vajadzības tiekot ignorētas. Ko viņš ar to domā?
Vai viņš ar darba roku ievešanas aizliegšanu, ar
turpmāku strādnieku apgādes pārtraukšanu domā ie-
vērot zemes patiesās vajadzības? Nē, Kaļļistratova
kungs, tas nebūs pareizais ceļš!

Valdība, sekojot lauksaimnieku nemitīgiem sau-
cieniem pēc darba spēka, pagājušajā nedēļā bija sa-
saukusi visu apriņķu priekšnieku apspriedi. Šai ap-
spriedē, starp citu, konstatēts, ka darba roku trū-
kums atsevišķos pagastos ir tik ass, kā nav bijis vēl
nekad. Valdība, ievērojot šo stāvokli un apsverot
arī to, ka darba roku trūkums uz laukiem, pēc visiem
datiem, ir strauji pavairojies, ir atļāvusi ievest 4500
laukstrādnieku. (Sauciens pa kreisi: «Tas ir par
daudz!") Man sauc, ka tas esot par daudz; man
laikam būs jāņem palīgā Ankipana kunga dati, no
kuriem bija redzams, ka 1923. gadā bijis 186.000 lauk-
strādnieku, 1929. gadā — 158.000 laukstrādnieku un
1931. gadā — 90.000 laukstrādnieku. Tā tad_ lauk-
strādnieku skaits ir samazinājies uz pusi. Talak vel
bija dati, un arī man šie dati ir priekšā, ka tanī pašā
laikā ārzemju strādnieku skaits, kuru, ieskaitot brī-
vos robežu pārnācējus, bija pie 40.000, tagad ir tikai
ap 7000. Ja tagad salīdzina skaitļus par pēdējiem
pavasara mēnešiem, tad, pēc Iekšlietu ministrijas
reģistrēto ārzemnieku sarakstiem, 1. aprīlī mūsu ze-
mē atradās vēl 7385 ārzemju strādnieki. Pēc tam
valdība deva atļauju sākt ievest strādniekus. Lai
gan pirmās partijas jau bija ievestas, mēneša laikā,
t. i. līdz 1. maijam laukstrādnieku skaits vēl turpinā-
ja samazināties un noslīdēja uz 7040; tā tad, neska-
toties uz sāktajiem ievedumiem, to skaits vēl sama-
zinājies par 345 strādniekiem. Te arī meklējami cē-
loņi visai asajam strādnieku trūkumam; robežu pār-
eja ir aizliegta, strādnieku ievešana organizētā vei-
dā ir stipri ierobežota, un lauksaimniecībā strādājo-
šie strādnieki ir lielā mērā saplūduši pilsētā, ko kon-
statēja arī Ankipana kungs.

Ja nu nav iespējams tādiem spaidu līdzekļiem,
rēķinoties ar pilsētā dzīvojošo cilvēku personīgajiem
apstākļiem, visus šos cilvēkus pārvietot straujā gai-
tā lauksaimniecībā, ja tas nav iespējams, tad mums
nav citas izejas, ja negribam atstāt mūsu laukus pa
daļai neapsētus, kā — mums jāturpina laukstrādnie-
ku ievešana no ārzemēm. Arī jums,kungi, pa kreisi,
bija dota iespēia apgādāt laukstrādniekus no jums
pāri palikušajiem rūpniecības strādniekiem; bet kas
izrādījās? Kad lauksaimniecības organizācijas grie-
zās pie darba apgādēm, tad Rīgas pilsētas darba ap-
gāde piesūtīja tikai nedaudzus, tikai dažus atsevišķus
strādniekus, bet Latgales lauksaimniecības biedrību
savienība deva pavisam maz strādnieku — aprīļa
beigās tā bija sākusi tos sūtīt, bet sūtīšanu drīz pēc
tam pārtraukusi, un pēdējās nedēļās caur šo Lat-
gales organizāciju nav pienācis neviens strādnieks.
(S. Trofimova starpsauciens.) Tas ir jautājums par
sevi, kā j'ūs, Latgales organizācijas, nokārtojat Lat-
gales strādnieku pārvešanu, bet fakts ir tas, ka šo
strādnieku nav — to jūs arī nevarat noliegt!

Kungi, taisnība šodien nav jūsu pusē! Varbūt,
jūsu pusē ir vairākums, bet ne taisnība. No tiem 4500
strādnieku, kurus ir atļauts ievest, lauksaimniecības
centrālbiedrība ir jau ievedusi 1100 strādnieču, un
apmēram tāds pats skaits ir ievests caur Zemgales
lauksaimniecības centrālbiedrību. Tā tad, apaļos
skaitļos rēķinot, ir ievests tikai pāris tūkstošu lauk-
strādnieku, bet 2500 gan vēl nē.

Vienā pašā lauksaimniecības centrālbiedrība ir
pieprasījums acumirklī pēc 3650 strādniekiem; ap-
mierināti ir tikai 1100 pieprasījumu, tā tad vēl paliek

pāri 2000 strādnieku, kas trūkst vienai pašai organi-
zācijai. Zemgales lauksaimniecības centrālbiedrība
stāvoklis nav labāks.

Ja nu šādos apstākļos var likt priekšā pārtraukt
laukstrādnieku ievešanu no ārzemēm, tad tas nozī-
mē, ka mēs sagraujam to vienīgo nozari, kas dod ie-
nākumus mūsu valstij, kas ir spējīga dot un dod tau-
tai ienākumus. Tas nenozīmē ne ko citu kā tikai to,
ka lielā mērā samazināsies ražošana.

Ir zīmīgi, ka pa visu Latvijas pastāvēšanas lai-
ku tagad pirmo reizi mūsu lauksaimniecības ražo-
šana ir sākusi mazliet samazināties. Šogad šai vir-
zienā stāvoklis vēl pasliktināsies, jo darba algām, lai
gan ražojumu cenas turpina kristies, ir tendence
kāpt; tanī pašā laikā, kad ražojumu cenas krītas,
darba algas uzrāda tendenci kāpt. Ja tas tā, vai tad
tas atkal neiet uz ražošanas samazināšanas rēķina?
(Starpsauciens.) Pēc projekta arī sviesta piemaksas
ir samazinātas par 10%, un, bez šaubām, arī tas ap-
stāklis atstās zināmu iespaidu uz sviesta ražošanu,
atstās iespaidu arī uz tirdzniecības bilanci. Tādā
gadījumā, bez šaubām, samazināsies arī eksports.
Tādas zīmes jau ir, tas virziens ir jau sācies, un jūs
ar šādiem lēmumiem to vēl paātrināsit. Gala rezul-
tāts būs tāds, ka tas ļaunums atsauksies arī uz jūsu
strādniekiem, kuru vārdā jūs tagad šeit runājat, jo
tad kritīs lats, un latam, ko algas cilvēks būs nopel-
nījis, nebūs vairs pilna vērtība. Vērtību ražošanu
jūs graujat ar tādiem priekšlikumiem, ar kādiem
jūs šeit nākat un, jāsaka, nākat demagoģiskā kārtā.

Vēl man jāaizrāda uz kādu citu apstākli. Kā jau
teicu, pāris tūkstošu strādnieču Latvijā ir jau ieve-
stas. 2500 strādnieču Polijā ir salīgtas, līgumi no-
slēgti, un viena daļa jau ir ceļā uz šejieni; otra daļa
arī.ir nozīmēta pārvešanai — pases ir sagatavotas,
ir noslēgti arī līgumi ar Polijas iekšlietu ministriju.
(Saucieni no vietām.) — Jā, ar Polijas iekšlietu mi-
nistriju. — Ja tagad Saeimā rastos tāds vairākums,
kas pārtrauktu strādnieku turpmāku ieplūšanu, pār-
trauktu to strādnieku ievešanu, kas jau salīgti un lī-
gumus parakstījuši, tad, bez šaubām, tas radītu sa-
režģījumus, un šie sarežģījumi nebūtu mūsu valsts
interesēs — uz lauksaimniecības turpmāku apgādā-
šanu ar strādniekiem šie sarežģījumi atstātu ļoti po-
stošu iespaidu, un tam būtu ļaunas sekas.

Man liekas,, pašreizējā stāvoklī nav iespējams tā
uz ātru roku, nepārdomātā kārtā, šīs lietas izlemt.
Nav iespējams par iesniegtajiem priekšlikumiem no-
balsot šodien šeit Saeimā. Jautājums ir svarīgs, tā-
dēļ mēs uzskatām, ka tam jātiek rūpīgi pārbaudītam,
visiem apstākļiem jātiek apsvērtiem attiecīgā kommi-
sijā, jo mēs neesam paraduši šeit pieņemt daudz maz
svarīgus likumus tādā steigā, ne nu vēl šādu tik sva-
rīgu lietu. Ja, vispār šis strādnieku apgādāšanas jau-
tājums tiek pārrunāts, tad lai pārrunas turpinās lauk-
saimniecības kommisijā. Mēs liekam priekšā — no-
dot šo jautājumu lauksaimniecības kommisijai, kura
ar to jau ir nodarbināta, lai tā šo priekšlikumu tur ap-
spriestu un tad naktu Saeimā ar attiecīgu likun>
projektu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds depu-
, tatam Vaivodam.

A. Vaivods (kristīgo zemnieku un katoļu frakci-
ja): Jautājums par laukstrādniekiem, kā kommisijās,
tā Saeimas plenārsēdēs viscaur izsauc lielus strīdus
starp to pārstāvjiem, kam laukstrādnieki ir vajadzīgi,
un starp tiem, kuri ir šo strādnieku pārstāvji. Vieni
apgalvo, ka strādnieku nav, ka tos vajagot ievest no
ārzemēm; turpretim otri apgalvo, ka strādnieku ir
pietiekoši, pat vairāk nekā vajadzētu Latvijas vaja-
dzībām.
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Es nāku no tāda apvidus, no tāda apgabala, kur
ir vislielākais laukstrādnieku skaits. Tanī Latgales,
apgabalā, no kurienes es esmu, saimniecības ir ļoti
mazas — no 1 ha līdz 10 ha. 50% visu saimniecību
ir līdz 5 ha lielas. Tādu saimnieku galvenais ienā-
kums ir iešana peļņā par laukstrādniekiem, uz dzelz-
ceļu būvēm, vai meliorācijā.

Jāteic, ka Latgale vispār jau agrāk bija strād-
nieku zeme. Ja ņemam' datus līdz pasaules karam
vai līdz Latvijas tapšanai, tad visu laiku visā lielajā
Krievijā katrā kaktā varējām sastapt latgalieti — vai
nu uz dzelzceļu būvēm, vai pie grāvju rakšanas; pa
visiem lielās Krievijas apgabaliem nebija vietas, kur
nebija atrodami latgalieši. Pēc Latvijas nodibinā-
šanās, kad robeža tika noslēgta, kad strādniekiem
vairs nebija, kur iet pelņā, viņiem, protams, to vaja-
dzēja dabūt Latvijas robežās. Agrārā reforma strād-
nieku skaitu pa daļai gan samazināja, bet pēc agrā-
rās reformas tagad ir pagājuši vairāk gadu, un cilvē-
ku pieaugums ir pāraudzis to skaitu, kas zemi dabū-
ja. Tagad jāskaita apmēram tas pats bezdarbnieku
vai strādnieku skaits, kas bija līdz Latvijas dibinā-
šanai.

Protams, šeit rodas strīdi — vai Latgalē lauk-
strādnieki-bezdarbnieki ir, vai nav. Cik es perso-
nīgi zinu, tanīs apgabalos, ko esbieži apmeklēju, lauk-
strādnieku-bezdarbnieku skaits ir liels. Pašlaik, ja
būtu vajadzīgs, varētu dabūt 30.000—40.000 cilvēku.
(Starpsaucieni.)

Priekšsēdētāja biedrs J.Rancans (zvanī): Lūdzu
nomierināties!

A Vaivods (turpina): Kas par iemeslu tam, ka
strādnieki neiet darbā? —

Galvenais iemesls ir — mazās algas. Parasti
mazzemnieki, kam ir 1—8 ha zemes, no savas ze-
mes ražojumiem nevar iztikt, un viņiem jāpiepelnī
ne tikai vasaras iztikai, bet jāpelnī arī, lai varētu
iztikt ziemu. Rīgā un citās pilsētās ziemas laikā
bezdarbnieku ģimenēm izsniedz visādus pabalstus —
par brīvu zupu un maizi un sarīko sabiedriskos dar-
bus, bet uz laukiem nekādu pabalstu nedod. Ja lau-
ku strādnieks vasarā nenopelnīs tik daudz, lai va-
rētu iztikt arī ziemu, tad ziemu viņam būs jācieš
bads.

Strādniekiem ir arī ģimene. Kā zināms, lauk-
saimnieki pašlaik ģimenes cilvēkus darbā nepieņem,
bet pieņem tikai tādus strādniekus, kam nav ģime-
nes. Ievērojot to, strādniekiem, kas aizbrauc uz Kur-
zemi vai Vidzemi darbā, jāpelnī maize ne tikai sev,
bet ari savai ģimenei, kurā ir 2—3, bieži vien pat 6
locekļi. Strādnieku algas pašlaik ir apmēram 15—20,

. daudz, ja 25 lati mēnesī. Sakait, kā cilvēks, kam ir
5 ģimenes locekļi, var iztikt ar 15 latiem mēnesī!
Katram ģimenes loceklim, tad iznāk tikai 3 lati mē-
nesī. Bez tam — pēc vasaras tuvojas bargā ziema.
Ja strādnieku pieņemtu veselam "-adām ar visu ģi-
meni, tad būtu citādi, tad strādnieks, varbūt, labprāt
salīgtu un aizietu darbā par 15—20 latiem mēnesī;
bet strādniekus līgst tikai 5 mēnešiem, pa kuru lai-
ku viņi saņem caurmērā 75 latus — tas ir drusku
vairāk kā kurināmam materiālam visai ziemai. Sa-
kait, kā šāds strādnieks lai iztiek! Nekādu darbu
viņš nevar atrast. Sabiedriskos, darbus uz laukiem
nesarīko. Protams, tādu ģimeni sagaida tikai bads.

Šo apstākļu dēļ notiek kluss strādnieku streiks.
Strādnieki vienkārši neiet darbā, dzīvo mājā, vai arī
ņem lāpstu un braukā apkārt pa visu valsti, pa vi-
sām stacijām un klejo, meklējot darbu. Tāds ir īstais
strādnieku stāvoklis!

Būtu cita lieta, ja vispār visu strādnieku algas
pie mums būtu zemas. Tā tomēr nav. Rūpniecības
un valsts uzņēmumu strādnieki saņem 80 latu mē-

nesī. Tā tad, salīdzinot laukstrādnieku algas ar rūp-
niecības un valsts uzņēmumu strādnieku algām, re-
dzam1, ka laukstrādnieki saņem daudz, ja trešdaļu no
tām algām, kādas saņem rūpniecības un valsts uzņē-
mumu strādnieki. Ja nu valdība atzīst, ka viņas
darbinieki nevar eksistēt par mazāku algu kā 80 la-
tiem mēnesī, kāds pamats domāt, ka laukstrādnieki
var eksistēt ar 15—25 latiem mēnesī? Gribot ne-
gribot, laukstrādniekam jāstreiko.

Ņemsim rūpniecības strādnieku. Ja tekstilrūp-
niecības sindikāta strādniekiem — rūpniecības no-
zares, kas pārāk plēš ādu no iedzīvotājiem par sa-
viem ražojumiem,, izmantojot cenu inspektora ļoti
saldo miegu, ja šīs rūpniecības strādniekiem samazi-
nātu algas līdz 25 latiem mēnesī, viņi tūlīt izietu ar
karogiem uz ielas un streikotu. Varbūt arī lauk-
strādniekus-latgaliešus valdība saprastu labāk, ja
viņi uzstātos atklātā streikā.

Bez tam laukstrādniekiern-latgaliešiem ir slikti
arī norēķināšanās ziņā. Daži lauksaimnieki naudas
vietā izsniedz laukstrādniekiem zīmītes, kur rakstīts,
ka tādā un tādā datumā piesūtīs tur un tur Latgalē
tik un tik daudz nopelnītās algas. Laukstrādnieks
tomēr izgaidās veltīgi. Naudu nepiesūta. Kad nu
viņš iesniedz zīmīti tiesai izrādās, ka to nav parak-
stījis pats saimnieks, bet viņa sieva vai citi radi.
Saprotams, naudu nevar saņemt. Tādi gadījumi ir
reti, bet tomēr tādi ir, kur viens otrs laukstrādnieks
ir nostrādājis visu vasaru, nesaņemdams nekādu
algu. Laukstrādnieks, kas tā piekrāpts, izstāsta par
to saviem paziņām, tāpēc arī viņi vairās no tādiem
darba devējiem un labāk pavisam atturas no darba
meklēšanas.

Bez tam, jalauksaimnieki labprāt nepieņēmi lauk-
strādniekus-latgaliešus, pa daļai vainīga arī mūsu
prese. Prese parasti izrakstās par dažādām slepka-
vībām u. t. t.; lai kas to būtu izdarījis, un lai kur
tā būtu notikusi — dažreiz slepkavību, varbūt, izda-
rījis kāds čigāns —, laikraksti to tomēr piešķir latga-
liešiem. Ja nu kāds latgalietis meklē darbu, un ja
viņam rokās ir lāpsta, bet sevišķi vēl, ja viņam ir
bārda, tad viņu tūlīt dzen prom;, jo domā,ka viņš grib
kādu noslepkavot. Tā kurzemniekus, zemgaliešus
un vidzemniekus atbaida no Latgales laukstrādnie-
kiem.

Latgales laukstrādnieki žēlojas arī par uzturu.
Parasti nolīgst par 15—25 latiem mēnesī ar uzturu,
nerunājot par dzīvokli. Latgales laukstrādnieki nav
izvēlīgi dzīvokļu ziņā. Viņi ir ar mieru pārgulēt šķū-
nī, bet uzturu gan vēlas labāku. Uzturs parasti ir
ļoti slikts. Latgales laukstrādnieki ir ar mieru uztu-
ra vietā saņemt labāk kādus 10 latus vairāk.

Tagad rodas jautājums, kā dabūt strādniekus no
Latgales, lai viņus nevajadzētu ievest no ārzemēm.
To varētu vienkārši panākt, ja tikai noteiktu lielākas
algas — vismaz tādas, lai vīrietis saņemtu mēnesī
Ls 50.— un sievietes — Ls 30.—. Ja maksātu šādas
algas, tad turpmāk nevajadzētu ievest nevienu ārze-
mes strādnieku.

Vai tas būtu iespējams? Pēc maniem ieskatiem
tas būtu iespējams.

Ja paskatāmies iebraukušo un nodarbināto lauku
strādnieku sarakstus pēc apriņķiem, tad redzam, ka
pagājušajā gadā Jelgavas apriņķī nodarbināti 30%
no visa laukstrādnieku-ārzemnieku skaita, Bauskas
apriņķī — 25%; Liepājas — 12%. Ilūkstes — 15%,
Jēkabpils — 7% un pārējos apriņķos 11%>. Tā tad
ārzemju laukstrādnieku ievešana interesē pavisam 6
apriņķu lauksaimniekus.

Tagad paskatīsimies, kādas summas šoapriņķu
lauksaimnieki saņem no valdības par pārdotajiem
lauksaimniecības ražojumiem. Es te nerunāšu par
sviesta un bekona piemaksām, jo par tām man nav
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sīku ziņu, un šīs piemaksas arī visā pilnībā netiek
izsniegtas, bet man ir ziņas, cik šoapriņķu lauksaim-
nieki ir saņēmuši par nodotajiem rudziem, kviešiem
un cukurbietēm.

Aina ir šāda.
Jelgavas apriņķī, kā jau teicu, nodarbināti 30%

ievesto laukstrādnieku. Pagājušajā gadā tas ir no-
devis valstij kartupeļu, cukurbiešu un labības pāri
par 2.000.000 latu vērtībā. Bauskas apriņķis, kas noi-
darbināja 25%' ievesto laukstrādnieku, arī ir nodevis
minēto ražojumu pāri par 2.000.000 latu. Liepājas
un Aizputes apriņķī, kas kopā nodarbinājuši 12% ār-
zemju laukstrādnieku, cukurbiešu un labības nodots
par 1.700.000 latu. Es domāju, ja lauksaimnieki no
valsts dabū sviesta un bekona piemaksas, ja valdī-
ba uztur cietas cenas labībai un cukurbietēm, tad
gan tie lauksaimnieki, kas šīs piemaksas saņem, va-
rētu pienācīgi atalgot vietējos laukstrādniekus, pie-
turoties pie algām, kādas pastāv strādniekiem rūp-
niecība un_ valsts uzņēmumos. Ja lauksaimniekiem
nav pa spēkam algot savus strādniekus, maksāt vi-
ņiem lielākas algas, tad, varbūt, varētu rast citu iz-
eju — varbūt, vajadzētu uz piemaksu rēķina izsniegt
viņiemzināmus pabalstus vai arī izsniegt piemaksas
laukstrādniekiem, bet nekādā ziņā nedrīkstētu pie-
ļaut strādnieku ievešanu no ārzemēm. Par to ne no
valstiskā, ne, man liekas, ari no tīri oikonomiska vie-
dokļa divu domu nevarētu būt. Nevar taču pielaist,
ka no vienas puses valsts uztur lauksaimniecību ar
piemaksām, ar cietām cenām labībai, cukuram u. 1.1,
un no otras puses ieved no ārzemēm, strādniekus,
kas lai apstrādātu laukus un tīrumus. Tas būtu tik
pat kā aizsargāt rūpniecību ar muitām un tanī pašā
laikā tanī nodarbināt ārzemju strādniekus, izsviežot
no darba pašu valsts strādniekus.

Ja lauksaimnieki tiešām nevar saskaņot ienāku-
mus ar izdevumiem, tad varbūt, šinī ziņā būtu kas
darāms; mūsu agronomiem būtu jāizkalkulē, jāap-
rēķina, kāda ir lauksaimniekiem ražojumu pašiz-
maksa savā saimniecībā, un tad līdz zināmai vaja-
dzībai lauksaimniecība jāatbalsta ar piemaksām, lai
būtu iespējams algot strādniekus pēc tām pašām nor-
mām, kādas saņem strādnieki rūpniecībā un valsts
uzņēmumos. Tāds aprēķins būtu izdarāms, bet,
diemžēl, līdz šim laikam, kā redzams, neviens par to
nav padomājis, un paši lauksaimnieki nav skaidrībā
par savu ražojumu pašizmaksu. — Saka, ka ienāku-
mi lauksaimniecībai mazi, ka lauksaimniecība neat-
maksājoties, bet viss tas tiek tikai runāts, kamēr
faktiski neviena saimniecība nav pārbaudīta un ne-
kas nav izkalkulēts.

Man liekas, ka ar visām' tām, piemaksām, kā tas
redzams minētajos 6 apriņķos, lauksaimnieki gan
pelnī, un viņiem nav pamāta maksāt strādniekiem
mazas algas. Saprotams, ar konkurrenci algas var
vairāk nosist. Ja citām valsts saimniecības nozarēm,
piemēram rūpniecībai vai valsts uzņēmumiem, pie-
ietu ar tādu pašu, mērauklu un pateiktu: mēs notei-
cam strādniekiem tādas un tādas algas, un ja jūs ne-
gribat, mēs ievedīsim strādniekus no ārzemēm —
tad tur arī algas tiktu nosistas tāpat kā laukstrādnie-
kiem, bet vai tas būtu valstiski, par to es šaubos. Pēc
mana ieskata tas nav valstiski.

. Kāpēcmūsu laukstrādnieki nevar izkonkurrēt
Polijas strādniekus? Vispirms jau tāpēc, ka mūsu
laukstrādnieki ir vairāk attīstīti nekā Polijas strād-
nieki, un tapec viņu dzīves prasības ir lielākas nekā
Polijas strādniekiem:. No otras puses Polijā un Lie-
tuva dzīves dārdzība ir mazāka. Tur apavi, apģērbi
un uzturs ir uz pusi lētāki nekā Latvijā, un, protams,
ja Polijas vai Lietuvas strādnieks nopelnī šeit 1 latu,
tad, aizbraucis Polija, viņš var nopirkt par 2 latiem.
Bez tam Polijas strādniekiem nav jāmaksā arī no-

dokļi. Mūsu strādniekiem jāmaksā apmēram 9 lati
liels nodoklis, Mūsu laukstrādnieki, salīdzinot ar
Polijas laukstrādniekiem, nav nostādīti vienlīdzīgos
apstākļos.

Uz ievākto datu pamata ir redzams, ka pašreiz
pie mums ir nodarbināti 10.500 ārzemju laukstrād-
nieku. Pagājušajā gadā bija nodarbināti 14.200 ār-
zemju laukstrādnieku. Salīdzinot ar pagājušo gadu,
pie mums šogad strādā laukstrādnieku-ārzemnieku
mazāk par 3500. Pēc maņas pārliecības, mums tie
nebūtu jāieved, bet taisni otrādi — visus ārzemju
laukstrādniekus no Latvijas mums vajadzētu izsūtīt

; un viņu vietā nodarbināt savus laukstrādniekus.
Es gribētu vēl atbildēt Ankipana kungam. Viņš

šeit visu vainu uzkrāva latgaliešiem, un pārējām pil-
soniskajām grupām, Latgales baznīckungiem u. t. t.
Es varu teikt, ka Latgales kristīgo frakcija vienmēr
ir darījusi visu, lai paceltu Latgales zemnieku labklā-
jību —, ne tikai laukstrādnieku jautājumos, bet cen-
šoties arī uz vietas panākt Latgales tautas apstākļu
uzlabošanu un labklājību, lai latgalietis nepaliktu mū-
žīgi par Kurzemes, Vidzemes un Zemgales lauksaim-
nieku kalpu.

Tanī nolūkā arī mēs prasījām celt Rēzeknē cu-
kurfabriku, lai apkārtnes laukstrādnieki uz vietas
varētu_ dabūt darbu pie cukura biešu audzēšanas.
Latgalē darba spēka daudzums ir liels, nav tikai dar-
ba. Latgales mazsaimniecībās varētu audzēt cu-
kurbietes un nodot tās turpat fabrikā. Diemžēl,
Ankipana kungs kopā ar saviem sabiedrotiem —
sociāldemokrātiem balsoja pret cukurfabriku. Tas
pats sakāms par liniem.

Mēs gādājām par to, lai cenas liniem būtu pa-
augstinātas, lai saimnieki varētu tos ražot, un lai lat-
galiešiem atmaksātos linu apstrādāšana. Arī tas ti-
ka darīts tāpēc, lai latgalietis atrastu darbu uz vie-
tas, jo pielinu audzēšanas un apstrādāšanas viņam
ir darbs kā vasarā, tā ziemā. Šodien mēs redzējām,
ka arī te Ankipana kungs sociāldemokrātu astē no-
balsoja pretim. Es domāju, ka arī šinī jautājumā
Latgales intereses Ankipanam bija ļoti tālas.

Atcerēsimies ziemas laiku, kad mēs runājām par
sabiedriskiem darbiem. Ir taču zināms, ka pilsētās
bezdarbnieku ģimenes saņem bez maksas maizi un
zupu, bet pats bezdarbnieks — vienu vai pusotra
lata dienā. Uz laukiem bezdarbnieku ģimenēm nav
ne maizes, ne zupas, ne arī darba. Mēs bijām ie-
snieguši priekšlikumu noorganizēt sabiedriskos dar-
bus arī Latgalē uz laukiem un paredzēt šim nolū-
kam 3.000.000 latu. Ankipana kungs līdz ar saviem
sabiedrotiem

^
sociāldemokrātiem nobalsoja pret to.

Viss tas pierada, ka Ankipana kungs Latgales strād-
niekus neaizstāv. Dažreiz viņš aizstāv strādniekus,
bet tad tikai pilsētniekus. Es nezinu, kad viņš būtu
gājis šķirti no sociāldemokrātiem, jo vienmēr viņš
ir balsojis pret visām Latgales zemnieku un bezzem-
nieku prasībām un vajadzībām.

Latgales kristīgo zemnieku frakcija balsos, par
noliegšanu ievest laukstrādniekus no ārzemēm.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Prezidijam
iesniegts priekšlikums —

šīs dienas sēdi slēgt.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par sēdes slēgšanu.

Tagad lūdzu paceltiestos, kas ir pret sēdes slēgša-
nu. Kas atturas? Tādu nav. Par sēdes slēgšanu
nodotas 45 balsis, pret to nodota 31 balss. Priekšli-
kums par sēdes slēgšanu pieņemts. —

Pirms sēdes slēgšanas man jāziņo, ka deputāts
K. Beldavs liek priekša publisko tiesību kommisijā
deputāta J. Tēriņa vieta ievēlēt deputātu A. Lūkinu
Iebildumu nav? Tas pieņemts. —

Nākošā sēde_ piektdien, 19. maijā, pīkst. 17.
Šis dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 21.00.)
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Saturs.

1. Deputāta F. Ankipana u. c. iesniegtais priekšlikums
— uzdot valdībai noliegt laukstrādnieku ievešanu no
ārzemēm (debašu turpinājums; nodod kommisijai):

A. Matisons (strādnieku un zemmieku frakcija) 226
J. Šterns (progresīvā apvienība) 228
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 230
T. Pavlovskis (krievu zemnieku frakcija) . . 232
0. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija) 233, 241
A. Veckalns (sociāldemokrāts) .... 235, 245
P. Zālīte (prof. K. Baloža partija) 238
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs) .... 239
F. Ankipans (sociāldemokrāts) 243
E. Grantskalns (zemnieku savienība) .... 245

2. Pārmainās kommisiju sastāvā 245, 259
3. Likumprojektu nodošana kommisijām 245

. 4. Ministru kabineta lūgums — atļaut saukt pie tiesas
atbildības Saeimas deputātu 246

5. Deputāta A. Veckalna u. c. iesniegtais likumprojekts
— pārgrozījums likumā par darba laiku (nodod kom-
misijai):

A. Veckalns (sociāldemokrāts) 246
6. Deputāta P. Ulpes u. c. iesniegtais likumprojekts —

pārgrozījumi likumā par pagastu pašvaldību .(nodod
kommisijai)':

P. Ulpe (sociāldemokrāts) 247
7. Deputāta 0. Gulbja u. c. iesniegtais likumprojekts par

jūrnieku un iekšējo ūdeņu braucēju darba algu un
apdrošināšanu (noraida):

O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija) 250, 258
F. Bergs (strādliieku un zemnieku frakcija) . . 257

8. Atvaļinājuma piešķiršana Saeimas deputātam . . . 259
9. Budžeta kommisijās priekšsēdētāja deputāta V. Gulb-

ja priekšlikums — sasaukt frakciju padomes sēdi
(pieņem) 259

10. Finanču ministra atbilde uz deputāta V. Bastjaņa
u. c. iesniegto jautājumu par 200.000 dollaru drošī-
bas naudas neieturēšanu no zviedru sērkociņu tresta:

J. Annuss, finanču ministris 259
11. Nākošā sēde 262

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta. —

Dienas kārtībā — prezidija ziņojumi,ministru pre-
zidenta atbilde uz deputāta V. Bastjaņa u. c. iesniegto
jautājumu; pēc tam turpināsies jau agrāk izsludi-
nātā dienas kārtība, papildināta ar likumu par Lat-
vijas konservatorijas satversmes pārgrozījumu, at-
celšanu, Valdemārpils pilsētas administratīvas robe-
žas paplašināšanas likumu, Saeimas deputātu lietu
izmeklēšanas, kommisijās atzinumu un pārgrozīju-
miem un papildinājumiem sodu likuma par akcīzes
noteikumu pārkāpumiem. —

Iebildumu pret dienas kartību nav? Dienas
kārtība pieņemta._ —

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi.

Turpināsies debates par deputātu F. Ankipana,
A. Veckalna, K. Dēķena u. c. iesniegto priekšli-
kumu —

uzdot valdībai noliegt laukstrādnieku ievešanu no ārze-
mēm.

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rīgā. Saeimas laukumā.

»

Vārds deputātam Matisonam.
A. Matisons (strādnieku un zemnieku frakcija):

Visi iepriekšējie zemnieku savienības runātāji, aizrā-
dīja, ka šis projekts jānoraidot, tādēļ ka laukstrād-
niekus vajagot ievest arī turpmāk, jo Latvijā lauk-
strādnieku trūkstot. Laukstrādnieku trūkums pē-
dējā gadā esot visakūtākais, kāds tas Latvijā jebkad
bijis.

Visus šos savus apgalvojumus viņi ne ar kā-
diem datiem neapstiprināja. Mēs taču katrs zinām,
ka Latvijā pašreiz ir vairāk desmittūkstošu bezdarb-
nieku, tādēļ par kādu laukstrādnieku trūkumu runāt
nevar. Katrs no šiem bezdarbniekiem būtu ar mieru
iet uz laukiem strādāt, ja lauksaimnieki maksātu vi-
ņiem tādu algu, ka viņi var eksistēt. Laukstrādnie-
ku uz laukiem trūkst tikai tādēļ, ka viņiem par dar-
bu negrib maksāt. Pašreiz ir daudz tādu lauksaim-
nieku, kuri saka, vai tad nevarot nākt strādāt par vē-
deru, jo kad lauksaimnieki palikšot bagātāki, tad ari
laukstrādnieki varēšot no viņiem prasīt kādu atlī-
dzību, bet kamēr tagadējos krizes apstākļos lauk-
saimniecība neko neienesot, viņi nekādu lielu atlī-
dzību maksāt nevarot.

Aizrāda, ka sevišķi trūkstot sieviešu-laukstrād-
nieču. Laukstradnieču trūkst tāpēc, ka bagātie lau-
ku budži lauksaimnieki tagad pieņem darbā galve-
nā kārtā tikai sievietes, kuras izkalpina par mazu
algu, jo sievietes strādā lētāk nekā vīrieši. Ievēro-
jot to, lauksaimniecībā vairāk pieprasa sievietes
laukstrādnieces.

Lauksaimniecības darbos cenšas nodarbināt arī
nepilngadīgus, pat mazus bērnus. Viņus spiež strā-
dāt nepiemērotu darbu, maksājot tikai gana algu.
Protams, vecāki savus bērnus negrib dot uz lau-
kiem, ja viņiem par mazu atlīdzību jāstrādā meitas
vai puiša darbi; tāpēc trūkst arī ganu — nevar da-
būt tik daudz ganu kā būtu vajadzīgs, jo par gana
algu grib dabūt puišus un meitas.

Lauksaimnieki laukstrādniekus ir sadalījuši 3
kategorijās — atkarībā no viņu algu prasībām. Vis-
zemākā kategorijā ir ieskaitīti ārzemju laukstrād-
nieki, kas iebraukuši Latvijā. Viņiem, jāstrādā par
tādu algu, kādu viņiem vietējie budži sola, un viņi ir
izslēgti arī no ārstēšanas. — Nākošā kategorija —
latgalieši, kuri pēdējos gados prasa lielākas algas un
negrib vairs strādāt par tik mazām algām, par kā-
dām strādāja agrākos, gados. — Pēdējā kategorijā
ir vietējie laukstrādnieki, kas negrib strādāt pie lau-
ku budžiem par tik mazu algu — par bada maizi, ko
lauksaimnieki sola, un no līgšanas atturas.

Saka, ka Latvijā trūkstot laukstrādnieku, tāpēc
tie jāievedot no ārzemēm. Asi uzstājas pret priekš-
likumu — aizliegt laukstrādnieku ievešanu no ārze-
mēm. Ja prasa, kāpēc laukstrādnieki Latvijā trūkst,
tad atbild, ka esot grūti atbildēt, kāpēc trūkstot. —
Mēs varam aizrādīt, ka laukstrādnieku trūkst tikai
tāpēc, ka uz laukiem viņiem maksā tik mazas algas,
ka viņi nevar dzīvot.

Laukstrādnieku darbs pa lielākai daļai ir sezo-
nas darbs. Pašreizējos apstākļos lielākā lauksaim-
nieku daļa puišus un meitas līgst tikai vasaras mē-
nešiem; visam gadam līgst tikai mazs procnts. Ja
laukstrādnieka darbs ir sezonas darbs, tad taču lauk-
strādniekam vasaras mēnešos jānopelnī uzturs arī
ziemai. Laukstrādnieku tagadējās algas par augstām
jevar uzskatīt, jo lauksaimniecības produktu cerias
pēdējos gados nav samazinājušās. Gluži otrādi: ar
maizes labības monopolu, ar sviesta, bekona, cukur-
biešu un linu piemaksām, ar cukura monopola ieve-
šanu lauksaimniecības pirmās nepieciešamības pro-
duktu cenas ir vēl paaugstinājušās. Piemēram, cu-
kurs tagad ir dārgāks nekā bija tad, kad Latvijas
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lauksaimnieki cukurbietes vēl neražoja. Maize arī
nav lētāka. Var teikt, ka neviens produkts, ko lauk-
strādnieks pērk savām un savas ģimenes vajadzī-
bām, nav kļuvis lētāks, kaut gan darba algas, salī-
dzinot 1932. gadu ar 1931. gadu, ir pazeminājušās
par 33%.

Otrs faktors, kas pierada, ka lauksaimniecība
nepārdzīvo nekādu krizi, ir tas, ka saimnieki arī ta-
gadējā krizes laikā uzlabo saimniecības ēkas, ierī-
ko telefonu, elektrību un radio. Tas nenorāda, ka
lauksaimniekiem ir krize, bet gluži pretējo. Turpre-
tim laukstrādnieki ir nonākuši galīgā vergu stā-
voklī. Laukstrādnieki pat vasaras mēnešos vairs
nevar atrast darbu; tā tad viņiem, nav, ko ēst.

Pēc statistikas datiem 1930. gadā kviešu pašiz-
maksa bijusi 191 latu, bet valdība maksājusi 296 lati
par tonnu. Rudzu pašizmaksa bijusi 101 latu — val-
dība maksājusi 258 latus par tonnu. Beidzamos 2
gados par maizes labību lauksaimniekiem pārmak-
sāts 15.000.000 latu. — Sviesta piemaksas 1932. gada
otrā pusē ir prasījušas 10.000.000 latu. 1933. gadā
sviesta piemaksas pārsniegšot pat 20.000.000 latu. —
Par liniem beidzamos 3 gados piemaksāti 14.000.003
latu. — Par cukurbietēm 1932. gadā piemaksāts ap-
mēram 7.500.000 latu. — Beidzamos 3 gados valdība
ir piemaksājusi lauksaimniekiem pāri par 80.000.000
latu. Ievērojot šīs ārkārtīgi lielās piemaksas lauk-
saimniekiem, nevar būt runa par to, ka lauksaim-
nieki nav spējīgi maksāt laukstrādniekiem augstāku
algu, un ka tā jānodzen vēluz leju.

Ja lauksaimnieks nevar nosist laukstrādnieku,
algas, tad viņš prasa ievest laukstrādniekus no ārze-
mēm, kas ar mieru strādāt par katru cenu. Lauk-
strādnieku algas, salīdzinot ar 1928. gadu, ir kritu-
šāsJoti strauji. Puiša alga 1928. gadā bija 542 lati
gadā, 1933. gadā tā ir tikai ap 203 latiem. Meitām
1928. gadā maksāja 364 latus, šogad maksā tikai ap-
mēram 180 latus,. Salīdzinot 1932. gada puiša algu
ar 1931. gada puiša algu, tā ir kritusies par 33%.
Meitu algas ir kritušās par 31%\ un ganu algas —
par 37%. Lai panāktu laukstrādnieku algu paaug-
stināšanu, lai laukstrādnieki varētu apmierināt kaut
visnepieciešamākās ikdienas prasības, viņu vienīgā
izeja ir — iziet cīņā par darba algu paaugstināšanu.

Pagājušajā sēdē te uz šīs tribīnes nāca daudz
un dažādi it kā laukstrādnieku aizstāvji. Kā viens
no pirmajiem, man jāmin Kaļļistratovs. Kaļļistratovs
te uzstājās kā vislielākais laukstrādnieku aizstāvis.
Viņš pieprasīja lielas algas laukstrādniekiem, bet kā
viņš pie tām grib tikt, kā viņš tās grib nodrošināt
laukstrādniekiem — to viņš nepateica. — Mēs visi
zinām, ka Latgalē Kaļļistratovs runā pavisam citu
valodu, tur grib izpatikt vietējiem budžiem, lielsaim-
niekiem; tāpēc viņa laukstrādnieku aizstāvēšanas
runas ir tikai dēmagoģija. Kaļļistratovs nav nekāds
laukstrādnieku aizstāvis, un viņa uzstādītās prasī-
bas nav nopietni ņemamas. Laukstrādnieki paši itin
labi saprot, ka Kaļļistratova uzstāšanās viņiem nekā
laba nedos.

Tālāk te uzstājās kristīgais, deputāts Vaivods.
Ari viņš vārdos bija liels laukstrādnieku aizstāvis
un prasīja vīriešiem Ls 50.— mēnesī, bet sievietēm
— Ls 30.—.

Kad Saeimas strādnieku un zemnieku frakcija
savā laikā še iesniedza likumprojektu par laukstrād-
nieku un darba zemnieku nodrošināšanu, tad minētie
laukstrādnieku aizstāvji par šo likumprojektu nebal-
soja, tāpēc to te arī noraidīja, nemaz nenododot
kommisijai Man liekas, tas skaidri pierāda, ka šā-
da laukstrādnieku aizstāvēšana no šīs katedras ir
vienkārša dēmagoģija, vienkārša vēlētāju zvejošana.

Zemnieku savienības runātājs pagājušajā sēdē
aizrādīja, ka Latvijā esot augstākas laukstrādnieku

algas nekā citās valstīs, piemēram — Polijā, Lietu-
vā, Francijā, Vācijā, un minēja šeit piemērus — mi-
nēja visas fašistiskās valstis, no kurām Latvijai jā-

, ņemot piemērs. Tas esot iemesls Latvijai nemaksāt
laukstrādniekiem augstākas algas. Beļģijā un Da-
,nijā algas esot drusku augstākas, bet mēs taču neva-
rot lauksaimniecības technikas ziņā mēroties ar šīm
valstīm, mūsu lauksaimnieki tāpēc nevarot maksāt
tik lielas algas.

Man jāaizrāda, ka Latvijas lauksaimnieki taisni
apzinīgi bēg no šīs lauksaimniecības technikas. Pa-
gājušajā ziemā kādā agronomu konferencē ir pat
spriests, ka jāatgriežas atpakaļ pie spīļu arkliem un
pļe spriguļiem, jo pašreizējos apstākļos tas izmak-
sājos lētāk. Tātad vainīgi ir paši lauksaimnieki, jo,
pastāvot zemajām laukstrādnieku darba algām, vi-
ņiem roku darbs iznāk lētāk nekā strādājot ar ma-
šīnām.

Man vēl jāaizrāda sociāldemokrātiem, ka ari
viņi izliekas par lieliem laukstrādnieku aizstāvjiem,
bet faktiski paši kavē un ārda laukstrādnieku cīņu,
slēdzot laukstrādnieku arodbiedrības, izslēdzot aktī-
vākos biedrus no savām biedrībām. Vai tā ir cīņa
par laukstrādnieku stāvokļa uzlabošanu, ja slēdz
laukstrādnieku arodbiedrības, kuras cīnās par darba
algas paaugstināšanu? Es domāju, ka, jaucot un
ārdot pašu laukstrādnieku organizēšanās iespēju, tā
nav cīņa par laukstrādnieku darba algu pacelšanu.

Mēs principā esam pret katru strādnieku pār-
vietošanās brīvības ierobežošanu, mēs esam pret
katru robežu slēgšanu laukstrādniekiem-ārzemnie-
kiem; mēs prasām ne tikai ielaist Latvijā laukstrād-
niekus no ārzemēm, bet arī to, lai Latvijas lauk-
strādniekiem būtu dota iespēja meklēt darbu arī ār-
pus Latvijas robežām. Tomēr šinī gadījumā mēs bal-
sosim par šopriekšlikumu — neievest Latvijā ārzem-
ju laukstrādniekus, tamdēļ ka šie ārzemju laukstrād-
nieki neiebrauc Latvijā labprātīgi, tāpēc, ka šeit vi-
ņiembūtu liejākas algas — viņi ir sūtīti šurp piespie-
du kārtā strādāt par tādu algu, kādu viņiem maksā,
iebrauc kā streiklauži vietējiem laukstrādniekiem.

Gadījumam, ja noraidīs priekšlikumu aizliegt ie-
vest ārzemju laukstrādniekus, mēs iesniedzam
priekšlikumu_ ievestos ārzemju laukstrādniekus, al-
gas, apdrošināšanas un pārējo apstākļu ziņā pielīdzi-
nāt vietējiem laukstrādniekiem. Tas domāts tādam
gadījumam, ja ārzemju laukstrādniekus ievestu arī
turpmāk.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pieteikušies vēl 7
runātāji.

Deputāti A. Erniņš, E. Grantskalns, A. Budže,
E. Erhards, J. Kukainis u. c. iesnieguši priekšli-
kumu —

runas laiku par priekšlikumu —? aizliegt ievest ārzemju
laukstrādniekus — noteikt uz 10 minūtēm.

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Erniņa u. c. iesniegtā
priekšlikuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas no balsošanas. Par deputāta
Erniņa u. c. priekšlikuma pieņemšanu nodotas 45
balsis, pret to nodots 30 balsu, atturējušies 2. Depu-
tāta Erniņa u. c. priekšlikums pieņemts. — Vārds
deputātam Sternam.

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais
nams [ Vispirms man jāizsaka sirsnīgs paldies tiem
deputātiem, kuri paši Augsto namu kavēja ar savām
runām gandrīz stundu un pēc tam bija tik solīdi, ka
nobalsoja par priekšlikumu, kas vēlākiem runātājiem
aiztaisa muti. Paldies jums! —
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Laukstrādnieku jautājums nav jauns. Lauk-
strādnieku jautājums pie mums pastāv jau no 1890.
gada. Jau toreiz, kad pilsētās uzplauka rūpniecība,
laukstrādnieki, redzēdami, ka pilsētās dzīve nesa-
mērīgi labāka un vieglāka, aizplūda uz pilsētām, un
tadeļ strādnieku skaits uz laukiem samazinājās.
Protams, ta bija dabīga parādība, un citādi tas arī
nevarēja but.

Saprotams, ka tiem lauksaimniekiem, kas bija
tālredzīgāki kas savus laukstrādniekus apgādāja
cilvēcīgi, gadajottiem pienācīgus dzīvokļus, un kas
visādi citādi apgājās ar tiem cilvēcīgāki — tiem
strādnieku jautājums nebija smags; tiem lauksaim-
niekiem strādnieku netrūka, un tāpēc viņu stāvoklis
bija nesamērīgāki labāks, jo lietuviešu laukstrād-
nieki nekad nevar atvietot mūsu vietējos latviešu
laukstradniekus_ kā saprātības, tā arī ražības ziņā.

Pec tam nāca cits periods. Tas bija pēc 1905.
gada, kad vācu baroni, ārkārtīgi sašutušipar saviem,
kalpiem, kas pļedalījās 1905. gada kustībā, atlaida
visus savus strādniekus. Dažās muižās pat ar ugu-
ni nevarēja atrast vairs neviena latvieša nevien starp
strādniekiem, bet arī starp uzraugiem un amatnie-
kiem. Viņu vieta ieveda no Krievijas vācu koloni-
stus. Šī barona rīcība tiem ārkārtīgi smagi atmak-
sājas^un noveda daudz baronu tuvu bankrotam. Iz-
rādījās, _ka vācu kolonisti-strādnieki nav ne 50% tā
vērti, kādi bija latviešu laukstrādnieki.

Tagad redzam to pašu parādību, redzam, ka ta-
gad baroni_— tikai vienu pakāpi zemāki — grib iet
to pašu mušu bijušo vācu baronu ceļu. Te dzirdē-
jām runājam vienu kungu, kurš izteicās: latviešu
laukstrādnieki ir slikti, nemākuļi, maz attīstīti u. t. t.
Man šķiet,_jakāds latviešu saimnieks stāsta, ka mū-
su laukstrādnieki maz attīstīti, tad man jāsaka, ka
viņš pats ir maz attīstīts.

Latviešutauta vispārīgi ir intelligehta tauta, un
arī viņas strādnieki ir pienācīgi apmācīti. Mēs zi-
nām, ka vel pirms pasaules kara latviešu strādnie-
kam bija vaļa visas pasaules durvis. Ja tagad sa-
kara ar bijušiem kara notikumiem viens otrs strād-
nieks_ ir izsists, no sliedēm, tad, saprotams, tāpat no
sliedēm ir izsistas arī pārējās šķiras. Arī starp vec-
saimniekiem ir ļoti daudz tādu cilvēku, kas neatbilst
vairs tam nosaukumam, kādu viņi valkā. Ja zem-
nieks pats pazīs un sapratīs mašīnu, tad gandrīz bez
izņēmuma katrs latviešu laukstrādnieks pēc ierādī-
šanas spēs saprast šo lauksaimniecības mašīnu, jo
tas vispārīgi nav komplicētas. Latviešu laukstrād-
nieks to izpratīs dažas minūtēs un pratīs ar to rīko-
ties. Saprotams, ja pats zemnieks savu lauksaim-
niecības mašīnu neizprot un nemāk ar to rīkoties,
bet ja viņš to grib prasīt no sava laukstrādnieka un
pie tam no tāda laukstrādnieka, kas pieņemts par
Ietu naudu, tad es saprotu, ka viņam var būt
taisnība.

Grantskalna kungs negribēja atzīt, ka strādnie-
ki, kurus viņš ta noniecināja, pieder pie latviešu tau-
tas. Starp laukstrādniekiem ir daudz vecsaimnieku
dēli. Ta tad apvainojums, kuru Grantskalns meta
laukstrādniekiem,, krīt uz Grantskalna kungu pašu
un viņa piederīgiem.

Kāpēc mums uz laukiem tagad trūkst strādnie-
ku, kur mums vispār irf.tik liels bezdarbnieku skaits?
Es gribu teikt, ka tam pamatā ir ļoti svarīgs jautā-
jums, un tas ir _— strādnieku dzīvokļu jautājums.
Mes par šo jautājumu jau sen esam runājuši, un ar
mušu iespaidu ir pieņemts laukstrādnieku dzīvokļu
likums. _ Diemžēl, pec ilga laika šis likums tomēr
dzīve vel nav realizēts.

Kungi, es pats kā zemnieks gribu sacīt: kamēr
dzīvokļu likums netiks realizēts, laukstrādnieku jau-
tājumu nevarēs nokārtot. Nevar prasīt, lai lauk-

strādnieks, kas grib nodibināt ģimenes dzīvi, dzīvo-tu zem egles. Kamer_ viņam nebūs patvēruma, vi-ņam gribot negribot bus jāiet uz pilsētu.
Labāks stāvoklis nav vasaras strādniekiem.

Mes zinām, ka lauksaimniecībā strādnieki tiek vai-
rāk nodarbinati_ vasaru nekā ziemu. Mums ir arī
zināms,_ ka_ agrāk laukstrādnieku skaits bija līdzīgs,
ka ziema, ta vasara. Tagad tas vairs tā !nav. Ir jau-
tājums, kur lai rudenī paliek tie laukstrādnieki, kas
zaudējuši darbu. Tiem janak uz -'lsētu. Bet kas
pilsēta vienu gadu ir sabijis bezdarbniekos, kas ir
gājis cauri bezdarbnieku skolu, tas laukiem vairs ne-
der. Mūsu lauku politikas vadītājiem vajadzētu būt
sapratīgiem, vajadzētu pielikt visus spēkus, lai lauk-
strādnieki nenaktu uz pilsētu, bet lai paliktu tur, kurbijuši, lai laukstrādnieki netiktu izsviesti no sliedēm.
Diemžēl, šo jautājumu negrib pareizi atrisināt.

Ka jau sacīju, kamēr laukstrādnieku dzīvokļu
jautājums nebus_atrisināts, tikmēr nevarēs atrisināt
arī pašu laukstrādnieku jautājumu. Mūsu bijušajam
ministru prezidentam Skujeniekam bija visos sīku-
mos izstrādāts likums, kur bija paredzēts, ka strād-
nieku dzīvokļi ceļami uz valsts zemes; tie uzceļam!
un gatavi nododami laukstrādniekiem. Bija aprēķi-
nāti^ari dzīvokļu cena. Izrādījās, ka šādu dzīvokli
iespējams uzcelt par 1200 latiem. Diemžēl, piekri-
šanu tas nedabūja; šis jautājums palika gaisā karā-
joties. Mūsu tagadējas valdības deklarācijā bija ap-
solīts šo jautājumu no jauna pacelt un realizēt. Diem-
žēl, līdz šim laikam mespar to nekā neesam dzir-
dējuši. Vai_tikai nebūs ta, kā tas ir bijis arī agrāk?
Ja ta, tad jāprasa, no kurienes tas nāk. Šoreiz, tas,
protams, nak no laba spārna, kas grib valsti vadīt
pa tam pašam pedam, pa kurām to savā laikā vadīja
vācu baroni. Pret šo politiku jācīnās katram: Saei-
mas deputātam, kas nedoma tikai par vienu šķiru,
bet doma ari talak uz priekšu.

Nepareizi^
ir arī tas,_ ka_ strādnieku apgādāšanu

nodod privātam organizācijām — tādām organizā-
cijām, kas _ ieinteresētas, lai pie mums laukstrādnieku
būtu vairāk neka vajadzīgs, un lai strādnieku algas
būtu ļoti zemas. Šāds stāvoklis turpmāk vairs nav
pielaižams. Nav pielaižama parādība, kas notiek ta-
gad, ka ar ārzemju strādniekiem aiziet uz ārzemēm
tik ļoti daudz valutas._ Pietiek jau ar šo jautājumu
vien. Tam paša laika mums ir strādnieku vairāk
neka vajadzīgs.

Lai šo jautājumu nokārtotu, tas ir jau apspriests
budžeta kommisijā, un kommisijā ir pieņēmusi lē-
mumu, ka laukstrādnieku apgādāšana jāpārņem,Tau-
tas labklājības ministrijai. Lai tādu pašu lēmumu
pieņemtu arī Augstais nams, es iesniedzu priekšli-
kumu, kura paredzēts, ka laukstrādnieku apgādāša-
na jāpārņem Tautas labklājības ministrijai. Ja šb
priekšlikumu pieņemtu, tad strādnieku apgādāšanu
izņemtu no to organizāciju rokām, kuras pirmā kār-
ta ieinteresētas tanī ziņa, ka par katru strādnieku
saņem zināmu maksu, un kopā salasās lielas sum-
mas. Otrkārt, šīs organizācijas ieinteresētas, lai
strādniekus ievestu vairāk nekā vajadzīgs, un lai
viņu algas būtu zemas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki!_ Jaunsaimnieku un sīk-
gruntnieku frakcija laukstrādnieku jautājumā atro-
daszmama mēra visneutralākā stāvoklī, tāpēc ka tie
velētāji, kas grupējas ap mušu partiju, pa lielākai
daļai laukstrādniekus nenodarbina, bet ja nodarbi-
na, tad ļoti mazos apmēros un tikai pāris mēnešu
gada — vasaras mēnešos, kad ir steidzamāki lau-
ku darbi. Tanī paša laika ir ļoti daudz gadījumu,
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kad lauku amatnieki, lauku sīkzemnieki un pat ma-
zāki jaunsaimnieki, kam lielākas ģimenes, ir spiesti
sūtīt savus bērnus ganos pie lielākiem saimniekiem,
spiesti pat savus ģimenes locekļus aizderēt par kal-
piem, vai mēneša, vai dienas strādniekiem pie lielā-
kiem saimniekiem. Tāpēc mēs šim jautājumam va-
rampiejet pilnīgi objektīvi, nenokļūstot, tā sakot,
pretējības ne pārāk uz labo, ne pārāk uz kreiso pusi.

Man šķiet, ka lielākā daļa runātāju, kas līdz šim
ir izteikušies, ir bijuši stipri vienpusīgi — vai nu
aizstāvot laukstrādnieku ievešanas nepieciešamību,
vai ari galīgi pastāvot uz to, ka neviens laukstrād-
nieks Latvijā nebūtu ielaižams. Man šķiet, tagadē-
jos apstākļos, kamēr vēl nav galīgi nokārtots darba
tirgus, kas apgādā laukus ar strādniekiem,, kamēr
vairāk vietās uz laukiem nepieciešamas darba ro-
kas, un tās itin kā nav iespējams dabūt, tikmēr ru-
nāt par galīgu laukstrādnieku ievešanas noliegšanu
nav iespējams, lai gan mūsu valsts intereses prasa,
un arī vispārējais saimnieciskais stāvoklis ir tāds,
ka vienreiz jāatrod ceļš, vienreiz jāpanāk stāvoklis,
kad vasaras mēnešos mēs pilnīgi varētu likvidēt sa-
vus bezdarbniekus, t. i. tos sīkzemniekus un bez-
zemniekus, kam jāiet strādāt pie citiem, lai viņiem
tiešām būtu darbs, un, otrkārt, lai mēs varētu iztikt
bez ārzemju strādnieku ievešanas. Šinī virzienā,
jāsaka, valdība līdz šim ir strādājusi un beidzamā
laikā guvusi diezgan labus panākumus.

1931. gada vasarā Latvijā nodarbināja 19.089
laukstrādniekus — lietuviešus un 5249 Polijas
laukstrādniekus. Priekš divi gadiem Latvijā vasa-
ras mēnešos nodarbināja 24.338 laukstrādniekus no
mūsu kaimiņu zemēm. Šeit nav ieskaitīti Igaunijas
strādnieki, kuru skaits ar katru gadu pieaug —
1931. gadā tas bija 2001—300 personu.

Ja 1931. gadā ievesto laukstrādnieku skaitu sa-
līdzinām ar to, kāds ir pašlaik — man te ir oficiā-
lie dati uz 1. maiju —, tad dabūjam, ka 1. maijā
pie mums Latvijā atradies 2891 Lietuvas strādnieks,
vīrietis un 2853 sievietes. Tā tad kopā lietuviešu
strādnieku patlaban ir drusku vairāk par 5000. Po-
lijas strādnieku tai pašā laikā ir 374 vīrieši un 623
sievietes, tā tad kopā ap 1000 cilvēku. (Sauciens
pa kreisi: „Tās nu gan ir pīlītes!") Igaunijas pa-
valstnieku tai paša laikā pie mums ir 147 vīrieši un
152 sievietes. Ja visiem šiem strādniekiem, pieskai-
tām vēl klāt 1113 bezpavalstnieku — nansenistu,
kas šeit Latvijā 1. maijā nodarbināti kā laukstrād-
nieki, tad pavisam kopā dabūjam 8883 laukstrād-
niekus-ārzemniekus. Atskaitot nansenistus, dabū-
jam oficiālo skaitli, kuru jūs varat pārbaudīt —
7040.

Šiem laukstrādniekiem vēl būtu jāpieskaita tie,
ko Ministru kabinets ar īpašu lēmumu nesen atļāvis
organizētā veidā ievest Latvijas lauksaimnieku cent-
ralbiedrībai, proti — 418 laukstradnieču un Zem-
gales lauksaimniecības centrālbiedrība! — 774
laukstrādnieces, tā tad 1162 laukstrādnieces. Kopā
ar šīm laukstradniecēm, kas ielaistas organizētā vei-
da ar speciālu Ministru kabineta lēmumu, šogad pa-
visam ielaisti nepilni 10.000 ārzemju laukstrādnieku.

Pagājušajā gadā pie mums Latvijā strādāja
15.000—16.000 ārzemju laukstrādnieku, bet aizpagā-
jušaja gadā — 24.000. Tas nozīmē, ka notiek at-
veseļošanas, un ārzemnieku strādnieku ielaišana
Latvij'a_ iet uz leju. Par šo parādību, bez šaubām,
jāpriecājas.

Es negribu teikt, ka arī šis skaits — nepilni
10.000 ārzemju laukstrādnieku, kas patlaban atro-
das Latvija, butu_ mazs, un ka šī parādība būtu se-
višķi veļama; ta tas nebūt nav, un jaunsaimnieku
un sīkgruntnieku frakcija par to nemaz nepriecājas,
bet pašreizējos apstākļos citas izejas tiešām nav.

Ir arī pretējas ziņas, ir arī pretēji dati. Gandrīz
katru dienu pie manis kā pie Saeimas lauksaimnie-
cības kommisijās priekšsēdētāja ierodas delegācijas,
sevišķi no Jelgavas, Bauskas un nupat bija no Lie-
pājas apriņķa; tāpat bija delegācijas arī no Rūjie-
nas apriņķa un no Kalna Pededzes pagasta, t. i. no
Igaunijas robežas. Viņi lūgtin lūdz ielaist ārzemju
strādniekus, aizrāda, ka viņiem ir laukstrādnieku
trūkums, ka bez ārzemju strādnieku ievešanas viņi
paliks bezizejas stāvoklī, un draud pat, ka viņu lau-
ki paliks neapstrādāti.

Vērojot šīs parādības, izrādās, ka no Latgales,
kura līdz šim diezgan lielos apmēros apgādāja strād-
niekus Vidzemei, Kurzemei un Zemgalei, jau pagā-
jušajā gada strādnieku skaits ir samazinājies un šo-
gad ir vel mazāks. _ Tas, acīmredzot, izskaidrojams
ar to,_ka Latgales sādžas ir pārgājušas viensētās, un
sakara ar to viņļ atrod vairāk nodarbošanās savās
saimniecības nekā līdz šim.

Vēl ir novērojams, ka no dažām pilsētām tikai
ar lielam pulem dabū strādniekus uz laukiem. Lie-
lākais kavēklis šinī gadījumā ir tas, ka no vienas
puses laukstrādnieki prasa samērā diezgan augstas
algas. No Bauskas apriņķa, piemēram: no Cerauk-
stes pagasta, tāpat no Jelgavas apriņķa Sniķeres
pagasta ieradušās delegācijas apliecināja, ka strād-
nieki no Bauskas un Rīgas prasot vairāk kā 40 latu
mēnesī pie visa brīva. Lauksaimnieki aizrāda, ka
tik lielas algas viņi nespēj maksāt.

No otras puses pie manis ir bijuši arī laukstrād-
nieku delegāti, bezdarbnieku delegāti, kuri apliecina,
ka esot tādi saimnieki, kuri solot pārāk niecīgas
algas; piemēram kalpam solot tikai 10—15 latu.
Tas ari, pec mana ieskata, ir stipri maz. Kaut arī
lauksaimnieku

^
stāvoklis n grūts, pašreiz normālām

algām vajadzētu būt apmēram 125 lati mēnesī pie
visa brīva kalpam un ap 20 latu kalponei. Arī visās
lauksaimniecības organizācijās — kā lauksaimnie-
ku centrālbiedrība, tā arī Zemgales lauksaimnieku
centrāla savienībā ir noteiktas vidējās, caurmēra al-
gas meitām no 15—20 un 22 latiem, un kalpiem —
no 20 līdz 25 latiem. Ir ļoti daudz tādu gadījumu,
kur saimnieki algo kalpus par tādu algu, kas pat pār-
kāpj šo normu. Ir zināmi gadījumi, kur labam pui-
sim maksa mēnesī 30—35 latus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Jūsu runas
laiks izbeidzas!

G. Mīlbergs (turpina): Man šķiet, ka Augstais
nams varētu atrast šinī jautājumā izeju, noteicot
maksimālas un minimālās laukstrādnieku algas. Ja
algu jautājuma m,es_ varētu atrast šādu vienošanos,
tad, man šķiet, pilsētu bezdarbnieki arī vairāk aiz-
ietu uz laukiem, un līdz ar to mēs varētu samazināt
to laukstrādnieku skaitu, ko līdz šim esam ievedu-
ši no ārzemēm.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pavlovskim.

T. Pavlovskis (krievu zemnieku frakcija; runā
krieviski)*)?: Pie visa tā, kas te jau runāts no šīs
katedras, grūti pielikt vel kaut ko jaunu. Jautājums
ir pilnīgi skaidrs ka tiem,, kuri aizstāv ārzemju lauk-
strādnieku ievešanas aizliegšanu, tā arī tiem, kuri
prasa šo strādnieku ievešanu. Mēs uz šo lietu ska-
tāmies no dažādiem redzes stāvokļiem, tāpēc viens
otru iespaidot nevarēsim.

Lielsaimnieku pārstāvji pat ar skaitļiem pierā-
da, ka valstī jūtams laukstrādnieku trūkums, ka taspat apdraud atstāt laukus neapsētus, bet rudenī ražas
novākšanu. Mus grib pārliecināt, ka lauksaimnie-

*) Runātāja atreferējums.
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kiem jāzaudē daudz dārga laika strādnieku meklē-
šanai, pa desmit reizēm braukājot uz pilsētu. Mēs,
Latgales pārstāvji, labi zinārn

^
cik grūti atrast darbu

mušu stiadniekiem. Mes zinām, ka viņiem nedēļām
ilgi jāstaigā pa Kurzemi un Vidzemi, piedāvājot sa-
vu darbu.

Mēs zinām arī, cik stipri ir kritusies atlīdzība
par darbu. Agrāko 70—80 latu vietā labākie lauk-
strādnieki tagad apmierinās ar 20—30 latiem mē-
nesī. Vai tas ir daudz? Vai tas nav peļņas mini-
mums, ievērojot, ka arī šī zemā atlīdzība pastāv ti-
kai darba sezonas karstākos periodos, bet pārējā
laikā jāstrādā par 10—20 latu mēnesī? Neaizmir-
stiet, ka šie strādnieki ir atstājuši mājās ģimeni, ku-
ra jāatbalsta; neaizmirstiet, ka šiem cilvēkiem ta-
ču vajaga dzīvot arī visu rudeni, zmu, pavasari,
kad nekāda pelņa nav atrodama.

Pie mums, Latgales pārstāvjiem, katru dienu
griežas desmitīm strādnieku-latgaliešu, kuriem, nav
maizes, nav darba, kuri meklējot darbu, ir galīgi
piekusuši. Man personīgi ar tādiem strādniekiem
vairāk reižu ir bijis jāstaigā pa ministrijām un dažā-
dam iestādēm, lūdzot tiem darbu. Mums jāizlieto
visas pulēs, viss deputāta iespaids, lai dotu cilvē-
kiem ne maizi, ne naudu, bet tikai darbu.

Mums saka, ka lauksaimniecības ražojumu ze-
mās cenas neatļaujot maksāt par darbu tādas cenas,
kādas prasa latgalieši. īstenībā lielsaimnieku stāvo-
klis nav katastrofisks, ja ievēro visas piemaksas,
kuras _ valsts viņiem ir garantējusi. Mēs, Latgales
pārstāvji, nevaram samierināties ar balto kuliju ie-
vešanu, ar Latgales strādnieku bezkaunīgo un bez-
dievīgo ekspluatēšanu tādā pašā veidā, kā to dara
Āzija un Āfrikā ar dzelteniem ķiniešu kulijiem.,

Vai jūs nesaprotat kādu iespaidu atstāj Latga-
le vilcieni ar poļu strādniekiem? Pastāvot mūsu
valstī tik lielam bezdarbnieku skaitam, krievu zem-
nieku frakcija ārzemju bezdarbnieku ievešanu uz-
skata par noliedzamu, un balsos par priekšlikumu,
kas aizliedz bezdarbnieku ievešanu.

Par deputāta Grantskalna priekšlikumu nodot
deputāta Ankipana u. c. priekšlikumu kommisijai mēs
balsot nevaram, jo zinām, ka tas nozīmē aizturēt
attiecīga likumprojekta pieņemšanu uz ilgāku laiku
un tam paša laikā turpināt nodarbināt poļu strād-
niekus.

Beidzot es gribu atzīmēt viena Zemgales de-
putāta pules_ atļaujas izdabūšanā poļu bezdarbnieku
ievešanai Ilūkstes apriņķī. Šis deputāts katru die-
nu redzams Iekšlietu ministrijas administratīvā de-
partamentā, aizmirstot, ka tanī pašā Ilūkstes apriņ-
ķī Grīva un Judovkā ir simtiem1 bezdarbnieku, kuri
gaida brīdi, kad varētu izlietot savu spēku darbā
Daugavpilī, kas ir kaimiņos Ilūkstes apriņķim, tikai
otrpus Daugaval_ Daugavpils apriņķī bez šiem ir
arī savi vairāk tūkstoši pa pusei strādnieku, pa pu-
sei lauksaimnieku, kuri arī gaida darbu. Vai šim de-
putātam nestāv tuvāk mūsu kaimiņu valsts Polijas
intereses, kurai viņš grib palīdzēt bezdarba apkaro-
šana uz mūsu valsts rēķina? Tādas atsevišķu de-
putātu pūles jānoraida bez kavēšanās un noteikti.
Mūsu pienākums ir cīnīties ar bezdarbu pašu valstī,
bet nepalīdzēt šinī ziņā kaimiņu valstīm, no kurām
mums pabalstu gaidīt veltīgi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds strādnieku
un zemnieku frakcijas deputātam Gulbim.

O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Ārzemju strādnieki lauku buržuāzijai vajadzīgi tikai
tāpēc, lai varētu laukstrādniekiem nosist algas, lai
pasliktinātu laukstrādnieku algu stāvokli un paši ie-
dzīvotos.

Jāsaka, ka ārzemju laukstrādniekiem ir ārkār-
tīgi niecīgas tiesības; viņiem nekad nav bijušas kaut
tas niecīgas tiesības, kādas ir vietējiem strādnie-
kiem, kaut gan jāsaka, ka ari vietējo strādnieku tie-
sības ir ārkārtīgi niecīgas. Tiešām jāsaka, ja ne-
dod ārzemju strādniekiem pat šīs niecīgās tiesības,
tad vļņi atrodas vergu stāvoklī. Ja vēsturē ir bi-
juši tādi fakti, ka no Āfrikas uz Dienvidameriku ir
vesti melnie nēģeri — vergi, tad tiešām jāsaka, ka
ari Latvija ved no Lietuvas un arī no savas trešās
zvaigznes — kolonijas Latgales baltos morus, bal-
tos vergus Kurzemes lielsaimniekiem. Ka pie mums
taisni Kurzemes lauku pelēkie baroni ir visvairāk
izmantojuši laukstrādniekus,-ārzemniekus, to apstip-
rināja arī viņu pārstāvji šeit — Grantskalns, Le-
jiņš-Leja u. c. Ari viņi to atzina. (Starpsauciens.)

Kurzemes lauksaimniecības centrālbiedrība! ir
līguma grāmatiņas, kas ar saviem punktiem strād-
niekam uzliek važas uz rokām, un viņam nav vairs
nekādas brīvības un noteikšanas par sava darba
speķu. Luk, šīs grāmatiņas visvieglāk piemēroja-
mas taisni ārzemju strādniekiem. Vietējie strādnieki
pa daļai ir iepazinušies ar šīm grāmatiņām un izrā-
da lielu pretestību, ja tos grib piespiest līgt pēc lauk-
saimniecības centralbiedrības līguma grāmatiņām.
Bet ko paršīm līguma grāmatiņām zina Lietuvas vai
Polijas strādnieki? Ja arī viens viņiem ir izstāstī-
jis līgumu pēc būtības, kad līgums viņiem būs jāpa-
raksta sveša valoda,_ viņi tomēr nekā nesapratīs.

Šos ārzemju strādniekus Lietuvā un Polijā rne-
kle_ taisni strādnieku tumšākās aprindās. Katoļu mā-
cītāji, popi un citi buržuāzijas aģenti zvejo šos strād-
niekus, un par savu piekrišanu braukt uz Latviju
vergot šie strādnieki samaksā pēdējo kapeiciņu vai
santimu, kas viņiem vel ir; to pierāda preses zi-
ņas. Katoļu _ mācītāji, jūs, spekulanti, neuztraucie-
ties.̂ — Kadskatoļu mācītājs Lietuvas pierobežā
viena paša diena nosūtījisuz Latviju vairāk kā 400
strādnieku. No katra strādnieka viņš sev iekasējis
vienu latu._ Otru latu no katra strādnieka ir pievā-
kuši kada_ ārzemju strādnieku piegādāšanas vai dar-
ba apgādāšanas aģentūra. Tā tad te atkal ir laba
peļņa spekulantiem, kas nodarbojas ar cilvēku tirdz-
niecību, vergu eksportēšanu no Lietuvas un Polijas
uz Latviju. Arī Latgalē melnie mācītāji organizējot
grupas, ko sūtīt uz Zemgali, un ari par tādu pašu
samaksu. Ta tad zeļ un plaukst cilvēku tirdzniecī-
ba, darba tirdzniecība, bet pārējā rūpniecība un
tirdzniecība Latvijā sabrūk. Tādā stāvoklī ir nonā-
kusi mušu buržuāzija, kas pāriet uz pilnīgu vergu
tirdzniecību. Šurp atmāna neapzinīgākos strādniekus,
kas nepazīst šejienes apstākļus un neprot vietējo va-
lodu, lai pec tam tos šeit izspiestu uz velna parauša-
nu. Piemeram,_01eru apkārtnē kāds saimnieks lie-
lījies, ka viņš, luk, mākot apieties ar saviem strād-
niekiem, turpretimciti, no kuriem strādnieki ejot
prom vai katru mēnesi, neprotot ar tiem apieties.
Šis saimnieks teicis: _ „Ko jūs tiem strādniekiem
maksājāt algu sestdienas vai pēc mēneša? Tad ta-
ču viņi var aiziet! Redziet — es viņiem algu ne-
maksāju; es nopērku sestdienas vakaram papiro-
sus „Sportu", izpērku pustopu un meitām kādu ka-
tūna brunči vai kādu lakatu, un no manis viņi pro-
jām netiek. Viņiem nav naudas, un prom viņi ne-
var aiziet. Ja kāda meita arī gribētu tikt prom un
kādreiz arī izraudās, lai viņu sūtītu atpakaļ uz Poli-
ju, vajaga tikai paplikšķināt uz pleca, sak' — būs
jau labi! — un viņa paliek". _— Šāda sistēma
viegli lietojama pret arz_emju strādniekiem, bet pret
vietējiem strādniekiem jus šo sistēmu katru reizi ne-
varat lietot.

Ezeres valsts muižā kalpi veselu nedēļu boiko-
tējuši muižas pārvaldi un vietējos lielos budžus.
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Kalpi nelīguši un vispār izveduši plašu boikotu ap-
kārtnē. Šis boikots bijis pamatā strādnieku algu
paaugstināšanai par pāris desmit latiem mēnesī, ja
ne vairāk. To strādnieki var izdarīt, ja viņi ir cik
necik organizēti. Poļu un leišu strādniekus, kuri
nepārvalda latviešu valodu, kurus ir savervējuši ka-
toļu mācītāji, strādniekus, kuri pirmo reizi ir iebrau-
kuši Latvijā, nevar tik viegli saorganizēt. Viņus pa
lielākai daļai izmanto kā streiklaužus un nostāda
pret vietējiem strādniekiem.

Šeit ir runāts par ārzemju strādnieku izraidīša-
nu no Latvijas. Šo ielāpu ir likusi priekšā sociāl-
demokrātu frakcija. Es domāju, šis ielāps vien ne-
ko nelīdzēs strādnieku stāvokļa vispārējai uzlaboša-
nai. Ja jau tikai prasa izraidīt ārzemju strādniekus
(sauciens no vietas: „Sadedzināt vajadzētu!"), tad
Lejiņa kungs, ko tas nozīmē?

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Gulbi, Jūsu runas laiks izbeidzas!

O. Gulbis (turpina): Vai tas nenozīmē, ka jūs
kultivējat šovinismu pret ārzemju strādniekiem?
Jūs gribat panākt to, lai neviens vietējais strādnieks
viņiem vairs nevarētu pieiet klāt sarunāties.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Gulbi, Jūsu runas laiks ir pagājis!

O. Gulbis (turpina): Ārzemju strādniekiem jā-
prasa līdzīgas tiesības ar vietējiem strādniekiem:
jāprasa apdrošināšana, darba laika normēšana un
vispār viņu dzīves apstākļu uzlabošana. Tad, lūk,
arī vietējie strādnieki varēs darbu dabūt — neva-
jadzēs ārzemniekus. Tad ārzemju strādniekus ne-
varēs izmantot par streiklaužiem, kā tagad viņus lie-
lā mērā izmanto; tāpēc arī mēs šinī gadījumā bū-
sim par viņu izraidīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Gulbi, lūdzu beigt runāt!

O. Gulbis (turpina): Tas, ko te sacīja Vaivods,
tikai pastiprina to, ka Latgales strādniekus-brāļus,
kurus viņš vienmēr ir uzskatījis par vergiem, viņš
arī turpmāk uzskatīs par Zemgales baronu vergiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Veckalnam.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Labā spārna
aizrādījumi, it kā mums trūktu laukstrādnieku, nesa-
ietas ar patiesību. Pilsētās mums ir ap 20.000 bez-
darbinieku; tāpat uz laukiem ir lielas bezdarbnieku
rezerves, sevišķi Latgalē. Ja šīs rezerves kārtīgi
novietotu tanīs vietās, kur laukstrādnieki vajadzīgi,
tad laukstrādnieku netrūktu.

Uz laukiem ir nodarbināti apmēram 160.000
laukstrādnieku, no kuriem 70.000 ir vīriešu un 90.000
sieviešu. Ja paskatāmies datus par iepriekšējiem
gadiem, tad redzam, ka iepriekšējos gados ir ie-
vests ne vairāk par 30.000 ārzemju laukstrādnieku,
un bez taim 14.0001—15.000 ir bijuši latgalieši. Pēdējos
gados sakarā ar rūpniecības krizi un vispārīgām pār-
maiņām pašā lauksaimniecības iekārtā ārzemju lauk-
strādnieku skaits ar katru gadu ir samazinājies.
1931. gadā pie mums ir bijuši nodarbināti 24.000
ārzemju laukstrādnieku, 1932. gadā — tikai 14.000,
vai, kā ministra kungs aizrādīja, kopā ar igauņu
strādniekiem — 15.0001—16.000. Tā tad jau par
veseliem 10.000 strādnieku 1932. gadā ir bijis mazāk
neka 1931. gadā. Tas pierāda, ka notiek pārgru-
pēšanas._ Pirmkārt, laukos darbus citādi sakārto,
un otrkārt — lielas strādnieku rezerves plūst no
pilsētām uz laukiem un novietojas tur. Tāda ten-
dence ir novērota. Šogad lauksaimniecībā nodar-
bināti ap 7000 ārzemju strādnieku. Kopā ar pa-

pildus no ārzemēm ievestajiem viņu ir 10.000. To
10.000 būtu pilnīgi pietiekoši, ja izlietotu vēl rezer-
ves, kas ir Latgalē.

Skaitļi, ko minēja zemnieku savienības deputāts
Lejiņš-Leja, ir pilnīgi nepareizi. Lejiņš-Leja aizrā-
dīja, ka 1929. gadā ievesti 14.000 laukstrādnieku.
Tas nesaietas ar patiesību. Skaitli rāda, ka robežu
pārnākuši apmēram 18.000, no kuriem, 16.000 no-
darbināti lauksaimniecībā, pārējie — citos darbos.
No 10.000 ārzemju strādniekiem lielākā daļa nodar-
bināta 5 pierobežas apriņķos. Pārējos tālāk esoša-
jos apriņķos nodarbināts ļoti niecīgs skaits — ne-
pilni 2000. Tā tad ārzemju strādnieku spēku iz-
manto tikai pierobežas apriņķi, kamēr tālākie apriņ-
ķi ir pieraduši pie vietējiem strādniekiem un nodar-
bina tos.

Beidzamajos 2 gados no slimo kasēm ir izstāju-
šies 38.000 dalībnieku, kopā ar ģimenes locekļiem
— 64.000 cilvēku. No šiem 38.00O_ slimo kasu da-
lībniekiem vai 64.000 cilvēkiem lielā daļa ir novie-
tojusies uz laukiem. Tā tad, ja ņemam vēl rezerves
no Latgales, un tās kārtīgi novietojam, tad nevar
būt runa par strādnieku trūkumu. Ja atsevišķos pa-
gastos ir strādnieku trūkums, tad vainojami neno-
kārtotie strādnieku piegādāšanas apstākļi.

Uz laukiem ļoti sāpīgs ir arī dzīvokļu jautājums,
ko zemnieku savienības ļaudis negrib nokārtot.
Grantskalna kungs, kas šeit gari izrunājās, ar vi-
siem spēkiem ir pret dzīvokļu jautājuma nokārtoša-
nu. Ja nevar strādniekus novietot, ja viņiem nav,
kur palikt, tad strādnieki neiet uz laukiem.

Tālāk mēs zinām, ka laukos tagad nemēdz līgt
gada, bet tikai vasaras gājējus. Tā ir zināma dez-
organizācija. Strādnieku nodarbina tikai vasaru,
ziemā viņu izsviež. Ja tā rīkojas, tad strādniekam
vajadzētu nopelnīt vairāk nekā tos niecīgos grašus,
ko viņam tagad atmet.

Vissāpīgākais jautājums uz laukiem ir algu jau-
tājums. Algas maksā tik minimālas, ka par tām ne-
viens vietējais laukstrādnieks nevar strādāt. Te jav
vairākkārtīgi ir aizrādīts, ka lauku saimnieki pie
solot maksāt 10—15 latu mēnesī, un dažas lauksaim-
nieku biedrības ir izdevušas pat instrukciju — brī-
dinājumu lauksaimniekiem, ka viņi nedrīkst maksāt
vairāk par 10—15 latu mēnesī. Ja nu laukstrādnie-
kam ir ģimene ar 4 līdz 5 personām, tad parēķinait,
cik iznāk uz vienu personu, un jūs dabūsit ne vairāk
par 10 santīmiem uz personu dienā. Sakait, depu-
tātu kungi, kā, pastāvot tagadējām dārgajām svie-
sta cenām un citu lauksaimniecības ražojumu aug-
stajām cenām, ko lauksaimnieki grib iegūt, lauk-
strādnieki lai iztiek ar šiem grašiem? Jūs brīnā-
ties, ka nav laukstrādnieku, Grantskalna kungs. Vai
Jūs būtu ar mieru strādāt par 10 santīmiem? Vai
Jūs iztiktu ar šiem santīmiem? Saprotams — nē!
Tas ir galīgs absurds. Te valdībai katrā ziņā vaja-
dzētu iejaukties un noteikt strādnieku minimālās al-
gas, iztikas minimumu.

Lauksaimnieki brēc par grūtiem laikiem, bet
pagājušajā gadā viņi dažādu piemaksu — sviesta,
bekona, cukurbiešu un linu piemaksu veidā ir saņē-
muši 35.000.000 latu. Vārdu sakot, viņi ir rāvuši vi-
sur, kur tikai ir tikuši klāt. Ja jau tiem, kas ir no-
stiprinājušies uz savas zemes, kam ir savs inven-
tārs, valsts piemaksu veidā vēl uzdāvina 35.000.000
latu, tad mums, tiešām, jābrīnās, ka šie cilvēki ne-
kautrējas brēkt, ka nevarot maksāt laukstrādnie-
kiem algas, un ka tāpēc viņiem jātransportē šurp
„baltie nēģeri" no aizrobežas, kam varētu maksāt
zemas algas vai arī nemaz nemaksāt.

Bez zemajām algām laukstrādniekiem ir vēl ci-
ta nelaime, proti ta, ka arī tās pašas zemās algas
neizmaksa. Rudenī, aizejot no darba, viņiem algas
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vietā iedod zīmīti, ko parakstījusi saimnieka sieva,
vai kāds radagabals, kur solīts algu samaksāt vēlāk.
Tā tad, lūk, ari šo nopelnīto mazo algu strādnieks
nedabū rokā.

Tie visi ir apstākļi, kas spiež atturēties iet dar-
bā pie lauksaimniekiem.

Līdz šai dienai valdība vēl neprasa obligātori-
sku līgumu slēgšanu ar laukstrādniekiem. Ja būtu
noslēgts līgums un ierakstīts līguma grāmatiņā, tad
kalps un gājējs varētu tiesā pierādīt, cik ir samak-
sāts, un cik vēl izstāv. Pašreizējos apstākļos strād-
nieks to nevar, tāpēc ka viņam nav nekādu doku-
mentu. Mutiski vienojas., Ja saimnieks ir godīgs,
viņš līgumu pilda, bet ja viņš nav godīgs, viņš to
nepilda. — Tāpēc vajadzētu ievest obligātoriskas
līgumu grāmatiņas, kurās varētu atzīmēt, par kādu
summu līgums noslēgts, cik izmaksāts un cik vēl
izstāv.

Strādnieku piegādāšanu Vidzemei un_ Kurzemei
no Latgales ir uzņēmušās katoļu organizācijas, gal-
venā kārtā ar mācītājiem priekšgalā, kuriem intere-
sē saņemt 2 latus par katru piegādājamo, par dzī-
vām dvēselēm. Viņi sabāž šos strādniekus vagonā
un bez plāna palaiž, lai brauc; un mēs redzam, ka
te stacijās cilvēki mētājas nedēļām, veltīgi izgaidās
— neviens viņus nelīgst, un viņi aizbrauc atpakaļ
uz Latgali. Tur mācītāju kungi saņem no viņiem
vēlreiz 2 latus, iesēdina viņus vēlreiz vagonā un at-
kal ved nezin uz kurieni.

Šī strādnieku piegādāšana jāizņem no katoļu
mācītāju rokām. Valstij kopā ar pašvaldībām, pieai-
cinot strādnieku organizāciju pārstāvjus, jānoorga-
nizē starpniecības birojs strādnieku piegādāšanai,
lai katoļu, garīdznieki, kuri ir ļoti naudas kārīgi, ne-
varētu izmantot Latgales bezdarbniekus, no kuriem
plēš pa 2 lati un par turpmāko nerūpējas.

Tāpat vajadzētu noorganizēt bezdarbnieku reģi-
strēšanu, lai varētu zināt, cik ir pagastos un Lat-
galē bezdarbnieku. Tāda reģistrēšana līdz šim nav
notikusi, tāpēc neviens nevar pateikt, cik laukstrād-
nieku ir bez darba.
Jums ir izdevīgi ievest ārzemju strādniekus, tāpēc
ka viņiem var maksāt mazas algas un arī tās, pašas
var nemaksāt. Tā kā ārzemju strādniekiem dzīves
apstākļi lētāki, viņi var arī lētāk strādāt. _ Vietējam
strādniekam dzīves apstākļi ir daudz grūtāki, viņam
dzīve iznāk dārgāka. Vietējam strādniekam jāmak-
sā arī personas nodoklis un visi citi nodokļi, kas
viņam uzlikti, tāpēc arī vietējam strādniekam jāno-
pelnī tāda alga, lai viņš varētu pildīt visas savas sai-
stības. Ziemā vietējam strādniekam nav darba, zie-
mas mēnešos viņam sava ģimene jāuztur ar to,_ ko
viņš nopelnī vasarā. Ja nu viņam peļņa vasara ir'
bijusi maza un niecīga, tad viņš nevar uzturēt ne se-
vi, ne arī savu ģimeni, tad viņam nav, ar ko iztikt.
(Priekšsēdētājs P. Kalniņš zvanī.) — Tūliņ beig-
šu! —

Valdība satversmes 81. panta kārtībā ir izdevu-
si rīkojumu, ar kuru ārzemju strādnieki ir izslēgti
no ārstēšanas. Tas, lūk, patīk Grantskalna kungam
un citiem, ka slimie ārzemju strādnieki nebūs ja-
āistē, nebūs viņiem jādod zāles, kaut gan jāsaka, ka
arī vietējiem strādniekiem viņi to negrib dot. Ta
tad atkal ar ārzemju darba spēku varēs_ apieties vel
ļaunāk, varēs to vēl pamatīgāk apstrādāt. —

Visu to ievērojot, sociāldemokrātu frakcija ir
pret ārzemju strādnieku ievešanu un balsos par to
ievešanas noliegšanu, tāpat balsos pret priekšliku-
ma nodošanu kommisijai, jo kommisijā par šo jau-
tājumu jau daudz ir runājusi. Nav vajadzīga nekā-
da ārzemju strādnieku ievešana, kamēr mums pa-
šiem iekšējā tirgū ir darba spēka rezerves, kas līdz

šim nav vēl izmantotas. Dodiet kārtīgas algas, lai
cilvēki varētu ko nopelnīt, tad ari laukstrādnieku
netrūks.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija): De-
putāts Grantskalns un arī sociāldemokrātu frakcija
šeit jau ir izteikuši savas domas. Tik īsā laikā —
10 minūtēs — ir grūti vispusīgi apskatīt jautājumu
un nodot spriedumu, tomēr es gribu ko pateikt arī
no savas puses, papildinot vienu otru izteikto domu.

Valdībai uzdod aizliegt ievest no ārzemēm lauk-
strādniekus. Pēc šāda aizlieguma, man šķiet, kliedz
bezdarbs mūsu pašu zemē. Bezdarbs ir ļoti liels,
un visi prasa bezdarba novēršanu. Mēs nespējam
maksāt lielās palīdzības summas bezdarbniekiem, tā-
pēc mums jādod darbs un maize mūsu pašu zemes
strādniekiem. Tā ir dabīga prasība. Ikvienai val-
dībai tas jādara un šī prasība jāpilda. Ievest lauk-
strādniekus — tas, man šķiet, nav valstiski do-
māts un valstiski lemts.

Mūsu lauksaimnieki saka: mēs nespējam mak-
māt tik augstas algas, kādas prasa mūsu pašu ze-
mes strādnieki; šīs algas ir pārāk lielas — mēs
nespējam tās maksāt. Vai tas tā ir? Man šķiet, ka
ikvienai valdībai, arī mūsu tagadējai valdībai jāno-
kārto agrārais jautājums, darba un algas jautājums,
kā to prasa likumība un taisnība. Mums jādod vi-
siem zeme, darbs un maize un arī labas algas, lai ik-
viens būtu apmierināts un varētu ražīgi strādāt.

Te Saeimā jau tika aizrādīts, kā šo jautājumu
varētu nokārtot, un ka mūsu valdībai ir steidzīgi
jānokārto vispirms algu jautājums. Ja mēs varam
noteikt cietas cenas par sviestu, bekonu un citiem
produktiem, tad mēs arī varam un mums būs jāno-
teic laukstrādnieku minimālās algas.

Bez tam mums jānokārto dzīvokļu jautājums
un tāpat jo steidzami jānokārto precēto strādnieku
jautājums uz laukiem. Šo strādnieku (precētu kal-
pu) nepieņemšana darbā ir viens no lielākiem un
neciešamākiem ļaunumiem. Kā lai mūsu zemē ro-
das strādnieki, ja lauksaimnieki to neievēro un iz-
vairās no precētiem kalpiem? Lauksaimnieki mēdz
pieņemt darbā vai tikai neprecētus — puišus un
meitas — un tad arī pieņemt tikai uz īsu laiku,
kad tas pašlaik nepieciešams darbu dēļ. Visu zie-
mu laukstrādnieki lai tad iet, kur ?rib, un lai dara,
ko grib! Lai iet vai zagt! Par viņiem neviens vairs
nerūpējas. Arī valdība nē!

Tālāk ir jānokārto arī vēl darba dienas ilguma
jautājums.

Kad es gadus 15 biju kroņa muižas arendātors
Kurzemē, man nekad netrūka strādnieku, jo algas
bija tādas, ka katru reizi strādnieki paši piedāvājās.
Pie manis strādnieki dzīvoja 10 un 15 gadu. Mums
ar Balodi kopā bija muiža Čekoslovaķijā — 1000
pūrvietu liela. Arī tur mums netrūka strādnieku.
Katram strādniekam bija uzbūvēta sava mājiņa, bi-
ja savs īpašs dzīvoklis. Ja nāca jauns strādnieks,
tad neviens neiegāja neizremontētā dzīvoklī — viss
bija par jaunu jānobalsina u. t. t. Saticība bija vis-
lielākā. Arī darba dienas ilguma jautājums bija no-
kārtots. Kādēļ to nevarētu darīt arī Latvijā?

Valdībai tas jādara steidzami, tad laukstrādnie-
ki nebūs jāieved no ārzemēm — Polijas, Lietuvas
un citām zemēm. Es esmu pilnīgi pārliecināts par
to. Pats esmu bijis zemkopis daudz gadu gan iekš-
zemē, gan ārzemēs. Varu sacīt, ka mums ir iespē-
jams maksāt strādniekiem pienācīgi lielas al-
gas. Mums nav jāknapinās. Mēs saņemam 35
miljonus latu piemaksu gadā par dažādiem produk-
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tiem, tad arī varam un mums būs maksāt strādnie-
kiem noteiktas algas.

Es saprotu, ka lauksaimnieki to negrib darīt, jo
tas nav viņu interesēs, bet valdībai jāpanāk izlīdzi-
noša taisnība. Valdībai jānokārto šis jautājums un
jānoteic minimālās algas strādniekiem, jārūpējas par
viņu dzīvokļu uzlabošanu, par darba algas lielumu
un darba laika ilgumu. Ja tas tiks nokārtots un viss
tiks tā darīts, tad strādnieki nebūs jāieved no ci-
turienes, un uz laukiem vairs netrūks pašu latviešu
strādnieku.

Es negribu apvainot ne laukstrādniekus, ne
lauksaimniekus. Es zinu, ka arī lauksaimniekiem ir
grūti materiālie apstākli. Viņi ir daudz aizņēmu-
šies no bankām, un tagadējā krizes laikā viņiem ir
grūti aizņemto naudu atdot. Tādēļ es esmu pret
to, protestēju pret to, ka lauksaimniekus lamā par
budžiem.un citādi un nesaprot, ka arī viņiem ir grū-
ti apstākļi — tāpat kā laukstrādniekiem.

Taisni šai krizes laikā būtu vēlams, lai krize tā
spiestu valdību, ka viņai būtu nopietni jāķeras pie
agrāra jautājuma gaļīgas izšķiršanas un strādnieku
likteņa uzlabošanas. Līdz ar to tiks uzlabots arī
lauksaimnieku liktenis. Ja mēs šādā virzienā strā-
dāsim un iesim neatlaidīgi un droši uz priekšu, tad
novērsīsim bezdarbu uz laukiem, visiem, būs darbs
un maize, un mums nebūs laukstrādnieki jāieved no
ārzemēm.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kiršteinam.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Strādnieku jautājums vispār pie
mums ir ārkārtīgi nenormāls. To pierāda jau šīs
ārkārtīgi plašās un dzīvās debates, kas par šo jau-
tājumu norisinās jau otro sēdi.

Šī nenormālība izteicas tanī apstāklī, ka rude-
ņos mes runājam par milzīgi lielu bezdarbnieku
skaitu — bezdarbniekus skaitām apmēram pie
30.000 personu; turpretim pavasaros zemnieku gru-
pu parstavjj prasa, lai lielāku laukstrādnieku skaitu
ievestu no ārzemēm. Tasrāda, ka šis jautājums nav
nokārtots, ka tas ir ļoti sāpīgs un nenormāls, un ka
ta lieta ta vairs nevar turpināties.

Demokrātiskā centra frakcijai liekas, ka nav
taisnība zemnieku savienībai, kas prasa atļauju arī
šogad ievest lielu laukstrādnieku skaitu, jo citādi
lauki palikšot neapsēti; bet nav taisnība arī krei-
sajam spārnam, kas saka, ka par laukstrādnieku ie-
vešanu nevarot but ne runas, ka jāprasot tikai lie-
lākas algas u. t. t. Mums liekas, ka taisnība ir vidū.

Šis jautājums, ja tam, pieietu pareizi, jau sen bū- .
tu_ kārtīgi atrisināts. Mums liekas, ka Tautas lab-
klājības ministrija un valdība beidzamā laikā ir arī
sākusi iet pareizāku ceļu nekā ir gājusi līdz šim.
Mes dzirdējām no valdības pārstāvjiem, ka priekš
paris gadiem pie mums vasarās strādājuši 24.000
ārzemnieku; pērna gadā šis skaits ir samazināts
līdz 14.000, bet šogad tas ir nokrities līdz 10.000.
Šī parādība ir ļoti apsveicama. Valdība ir centusies
pamazamizmantot mušu brīvo darba spēku un ie-
vest iespējami mazāku ārzemju strādnieku skaitu;
bet pilnīgi kartība šī lieta vēl nav, jo nav pilnīgi pie-
tiekoši izmantots iekšzemes strādnieku kadrs. Par
to ziņoja sevišķi mūsu Latgales grupu pārstāvji.
Arī diezgan konservatīvas partijas pārstāvis Vaivo-
da kungs no Latgales kristīgajiem paziņoja, ka Lat-
gale esot loti daudz strādnieku, kas nevarot atrast
darbu, kas_ labprāt būtu darbā gājuši, bet nevarot
to sameklēt. Mes saprotam, ka Latgales nabadzī-
gie cilvēki tiešamnevar atrast darbu, jo viņi ne-
zina, kur to meklēt, viņi nezina, kurā pagastā un

pie kura saimnieka strādnieki vajadzīgi, bet brau-
kāšanai apkārt, lai meklētu darbu, viņiem nav
līdzekļu.

Pašreizējā darba tirgus regulēšanas kārtība,
kur šī lieta nodota atsevišķu lauksaimnieku biedrī-
bu rokās, nav pareizi. Lauksaimniecības biedrības
ir tikai darba devēju organizācijas, kam ir vienpusī-
gas intereses — piegādāt tikai iespējami lētāku
darba spēku. Tas ir viņu galvenais mērķis. Tādēļ
šīs biedrības no valsts viedokļa darbojas vienpusī-
gi. Tās galvenā kārtā cenšas ievest ārzemju strād-
niekus, jo tie ir lētāki. Tanī pašā laikā stāv neiz-
mantoti Latgales un citi brīvie strādnieki. Mēs esam
dzirdējuši pat tādas baumas, ka daļa ievesto Poli-
jas un Lietuvas strādnieku vēlāk paliekot tepat Rī-
ga, nodarbojoties fabrikās. Par to tuvāk organizā-
cijas nav painteresējušās.

Mūsu frakcija domā, ka nevajadzētu iet tādu
striktu ceļu, kādu šeit prasa iet viena vai otra puse,
ko prasa arī šis ierosinājums — pilnīgi aizliegt
ārzemju laukstrādnieku ievešanu. Mēs saprotam,,
ja vietējo strādnieku tiešām nav un nav arī citas iz-
ejas, tad gribot negribot ārzemju laukstrādnieki
jāieved, bet pirmkārt gan katrā ziņā jāizmanto visi
iekšzemes strādnieki.

Mēs domājam, ka to lietu varētu nokārtot. Tā-
dus priekšlikumus jau iesniedzām lauksaimniecības
kommisijā, kur tos pieņēma, proti — ka turpmāk
darba tirgus kārtošana jāpārņem, valstij. Valstij
jāreģistrē pa visiem Latvijas pagastiem un uz pa-
vasara pusi jāuzzina, cik ir lieku strādnieku, un kā-
dos pagastos tie ir vajadzīgi. (Sauciens no vietas:
,.Rubulis neko nedara!") — Tā jau ir nelaime, ka
jūsu pašu Latgales deputāts pārzina Tautas labklā-
jības ministriju un nav parūpējies nokārtot lauk-
strādnieku jautājumu, novirzot brīvos strādniekus
tur, kur ir darbs. Tautas labklājības ministrijai turp-
māk jāuzņemas šī reģistrēšana. Pavasarī brīvais
darba spēks jāpārved tur, kur tas vajadzīgs. Ja visi
būs_ nodarbināti, un strādnieku vēl pietrūks, tad
varēs runāt par viņu ievešanu no ārzemēm.

Tāpat ir svarīgi normēt algas. Katru gadu sa-
skaņa ar tautsaimnieciskiem apstākļiem jānoteic, kā-
dai jābūt minimālai un maksimālai algai, jo arvien
un ari tagad galvenās domu starpības ir algas dēļ.
Strādnieku vēl būtu pietiekoši, bet algas esot par
mazām; turpretim lauksaimnieki saka, ka viņi nevar
maksāt tādas algas, kādas prasa. Varbūt, ir taisnī-
ba vieniem un otriem:. Ja dzīve pati to nevar iz-
šķirt, laukstrādnieku algas jānormē valdībai.

Bez darba grāmatiņām1 katrā ziņā jāieved vēl
sevišķas Jīguma grāmatiņas, ar kuru palīdzību strād-
nieki atrak varētu piedzīt savu nopelnīto darba algu.
Mes pilnīgi piekrītam laukstrādnieku aizrādījumiem,
ka ļoti bieži viņus izmanto, neizmaksājot nopelnīto
algu. Tapec Tautas labklājības ministrijai vajadzētu
ievest līguma grāmatiņas, kas būtu tik pat kā vekse-
lis nopelnītas algas piedzīšanai.

Tādi ir mūsu frakcijas uzskati.
Šogad, bez šaubām, visus šos aizrādījumus un

uzdevumus valdība nespēs veikt, bet ja valdība iz-
pildīs arī tikai lauksaimniecības kommisijās pieņem-
toslemumus, j'aviņa noteikti ņems savās rokās lauk-
strādnieku jautājuma kārtošanu, tad šai lietā būs arī
panākumi.

Mūsu frakcija' balsos par sociāldemokrātu ie-
sniegta priekšlikuma nodošanu lauksaimniecības
kommisijai, kas par šo jautājumu jau daudz ir ru-
nājusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds strādnieku
un zemnieku frakcijas deputātam Gulbim.
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O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija): Es
gribu atbildēt zemnieku savienības lepnajiem kun-
giem, kas tieši laukstrādniekus apspiež un kas te pa-
gājušajā sēdē nāca taisnoties, mazgāties tīri, proti —
Lejiņam un Grantskalnam,

Viens no šiem kungiem — Lejiņš teica, ka, lūk,
valdība esot aizdzinusi laukstrādniekus no Latvijas,
esot tos izraidījusi, un tagad ar policejiskiem līdze-
kļiem jācenšoties piesaistīt laukstrādniekus viņu dar-
ba vietās. Tad jau, laikam, laukstrādnieki būs jāpie-
ķēdē pie arkliem un ecēšām; kā tad citādi tos ar po-
licejiskiem līdzekļiem pieturēs?

Kas attiecas uz piemaksām, tad man jāsaka, ka
lauksaimnieki neapmierinās ar to vien, ka saņem
piemaksas par sviestu, bekonu u. t. t.; viņi jau sāk
prasīt piemaksas pat par aitu vilnu, drīz, varbūt, pra-
sīs piemaksas arī par suņu un kaķu vilnu un beidzot,
varbūt, arī par to, ko viņi apēd. Vārdu sakot — pie-
maksas vajadzēs par visu. Lūk, cik tālu ir nogājusi
lauksaimnieku rijība!

Bet laukstrādnieki — kā ir ar tiem, jūs, „glumie"
kungi? Laustrādnieki mūkot prom no laukiem. Kā-
pēc tad viņi mūk? Kāpēc saimnieku dēli un meitas
brauc uz pilsētu studēt? Tiem taču apstākļi ir daudz
labāki, „mīļie" kungi, tie uz laukiem guļ no rīta līdz
pīkst. 8, un tiem ir krējums krūzītē, tiem ir drēbes,
tiem ir viss kas, visi vajadzīgie dzīves apstākļi; bet
kas ir lauku strādniekam, kalpa bērnam, Grantskalna
kungs? Vai tad jau no bērna kājām viņu nepiera-
dina pie lopiskas dzīves, vai, jau no bērna kājām viņu
nepieradina pie verga dzīves apstākļiem?

Laukstrādnieku dzīvokļi? Kādi tie ir? — Tur
stāv cūku ēdiens, tur stāv zirgu barība; tur ir sa-
slimuši cāli un citi lopi, tur ir vīrieši, sievietes, veci,
jauni, mirēji — visi vienā čupā. Ziemā laukstrād-
nieku dzīvojamā telpā, vaļinieka pirtiņā, būdiņā, kur
dzīvo kalps, kaudzēm ledus ir istabā pie logiem. Ja
silts — ūdens līst uz klona. Tur dzīvo kalpa bērni
— ne saimnieka bērni; ja jau saimnieka bērni, kad
ir pieauguši, mūk uz pilsētu, kur tad ir iemesls, kā-
pēc uz pilsētu mūk lauku strādnieku jaunatne? —

Algas nemaksā, un dzīves apstākļus neuzlabo.
Darba laiks ir divkārt garāks nekā pilsētas strād-
niekiem. Arī pārējie apstākļi ir neciešami. Dažās
vietās — un tādu vietu ir daudz — ganus, meitas un
pat puspuišus saimnieks mēģina piekaut, ar varu ie-
spaidot. Tādu gadījumu es varu minēt ļoti daudz.
Painteresējieties, kas tam neticat; piemēram, Maz-
salacas pagasta Lejas Kundziņos, ar spieķi sit gājē-
jiem pa muguru.

Ja lauku strādniekiem jādzīvo tādos apstākļos,
tad nav nekāds brīnums, ka viņi mūk uz pilsētām un
muks arī turpmāk.

Te Grantskalna kungs nevarēja noliegt, ka citur
esot gan drusku labākas algas. (Saucieni: „Kur?")
Ir ne tikai drusku, bet daudz labākas! (Sauciens no
vietas: „Kur tas tā ir? Vai Palestinā?") Darba
algas ir augstākas, zemi apstrādā mašīnām, kuras
strādniekam tikai jāvada, bet nav viņam jāiet ar
spriguli rokā un nav jāstrādā citi smagi darbi.
(Starpsaucieni) Zemi apstrādā arī ar aeroplaniem.
(Saucieni: „Kur tas tā ir?") — Tas ir Padomju
Krievijā! — Tur ir 8 stundu darba diena. Jums_ nak
smiekli, ka tur strādniekam nav jāieliek darbā tik
daudz pūļu kā šeit. (Starpsaucieni.) Tad nu brīnās,
ka laucinieki mūk uz pilsētu, ka strādnieki meklē
labākus apstākļus. Pilsētās, lūk, ir tas skanošais li-
kums par 8 stundu darba laiku, kaut gan dzīvē_ tas
nebūt netiek realizēts, bet jau tas skanošais vārds
vien aicina lauku strādniekus uz pilsētām. Tas aici-
na tā, ka ne viens vien kalpa bērns, neskatoties uz
vecāku gribu vai negribu, aizmūk uz pilsētu, kaut ne-
zina, ko rītu ēdīs.

Tagad runā par to, ka bezdarbniekus nevarot
nekādi piespiest iet uz laukiem strādāt, ka viņus ne-
kādi nevarot aizdzīt uz laukiem, ka tāpēc neesot uz
laukiem darba roku, un tā-nēc jums vajadzība atļauja
ievest baltos nēģerus no Lietuvas un Polijas.

Kā tad nu ir ar tiem nils_ ētas stradniekiem-bez-
darbniekiem? Piemēram Rīgā un_ Jelgava darba ap-
gādes ir strādnieku pilnas. Kāpēc jus viņus neņe-
mat? fStarpsaucienO Viņi ietii gan uz laukiem,
'-ūs viņiem maksātu kaut cik kārtīgu algu. (Starp-
sauciens ) Tie ir_ jūsējie! Kādas algas jus maksā-
jat, to jūs labi zināt.

Piemēram, Saldū laukstrādnieku ir daudz, un
Saldus strādnieki pa lielākai daļai ir laukstrādnieki.
Saldū arī ir bezdarbs, bet sakait, kapec jus neņemat
Saldus strādniekus, kāpēc Saldus apkārtnes saimnie-
ki brauc uz Liepāju un ņem sev pilsētas bezdarbnie-
kus, kuri nekad nav bijuši uz laukiem, kuri nekad
nav gājuši aiz arkla un ecēšām,! Kā jau teicu, šos
Saldus bezdarbniekus-laukstrādniekus apkārtējie
lauksaimnieki neņem. Kāpēc tos neņem? Saldus
laukstrādnieks prasa 380—390—400 latu, meitas_pra-
sa līdz 300 un pāri 300 latu algas gadaTas, luk, ir_
tas iemesls, kāpēc viņus neņem darba. _ Saimnieki
brauc uz Liepāju, kur var dabūt pusbada nonīkušus
bezdarbniekus par 250—280 un. visaugstākais, par
300 latiem gadā. Šos bezdarbniekus, kas nekad nav
strādājuši uz laukiem, ņem un ved uz Saldus ap-
kārtni. Pēc tam vēl kauc. ka, lūk, nav strādnieku!
Ja Liepājas apkārtnes strādnieki negrib ar_ savam ģi-
menēm vai tamlīdzīgu apstākļu dēļ tik tāļu iet, tad
galvenais iemesls ir zemā alga.

Lauksaimnieki nespējot samaksāt? Bet no ka
lai dzīvo bezdarbnieka ģimene, ja pats bezdarbnieks
pa visu gadu saņem tikai 200 latu? No kā lai dzīvo
bezdarbnieka sieva ar 3 bērniem? (Starpsaucieni)
— No kā lauksaimnieks maksās? Kur tad aiziet tās
niemaksas, ko saņem Zemgales un Saldus _ pelekie
baroni, kas pagājušajā rudenī vien sanema pa
200.000—300.000 rubļu piemaksu katrs? Šiem lie-
lajiem pelēkajiem baroniem ir vajadzīgi pa 20 un 30
strādnieku. Ja runa ir par kādiem nomales, piemē-
ram, Liepājas apkārtnes — Rucavas saimnieķeļiem,
tad tiem nevajaga vairāk kā ganu vai daudz, jamei-
tu. Tiem algotā darba spēka nevajaga. Algotais
darba spēks galvenā kārtā vajadzīgs Zemgales un ta
apvidus pelēkajiem baroniem. (Starpsauciens.) —
Birznieķelis gan ir liels saimnieķelis, un tas ieved
laukstrādniekus no leišiem.

Nevar attaisnot pelēko baronu rīcību un aizrā-
dījumus, ka viņiem neesot laukstrādnieku. Lauk-
strādnieku ir diezgan, vajaga tikai viņiem maksāt.
Ja jau ķer tos pašus badā nomērdētos bezdarbnie-
kus, kas nekad nav uz laukiem strādājuši, un no ku-
riem nevar prasīt, lai viņi izpildītu tos darbus, kādi
jāizpilda īstamlaukstrādniekam, jo viņi nekad nav
redzējuši ne arkla, ne dakšu, nedz citu darba riku
un nezina, kā ar tiem strādāt, tad galvenais iemesjs
ir tas, ka jūs nemaksājat pienācīgas algas. Ja jus
runājat nar laukstrādnieku trūkumu, tad tas ir tīrais
bleķis. Nekāda laukstrādnieku trūkuma nav. Ja
arī nebūtu neviena ārzemju strādnieka, arī tad tomēr
būtu bezdarbs. Maksājiet laukstrādniekiem algu,
normējiet darba laiku, tad nebūs bezdarba.

Ja tagad ir bezdarbs un citas grūtības, tad vai-
nīga jūsu pašu lauku un pilsētu buržuju izsūkšanas
kāre. (Priekšsēdētājs zvanī.) Par lētāku un arvien
lētāku darba algu strādnieki tiek nokalpināti arvien
vairāk un vairāk stundu, pat arī svētdienās.

No laukstrādniekiem prasa, lai viņi slēgtu tādus
līgumus, kurus neviens laukstrādnieks nekad nevar
izpildīt, ja saimniekam nepatīk pats kalpotājs. Tas
ir tas iemesls, kāpēc nav strādnieku.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ankipanam.

F. Ankipans (sociāldemokrāts): Runājot parmušu priekšlikumu, ta pretinieki ir operējuši ar da-
žādiem skaļtļiem. Viņi ir mēģinājuši pierādīt, it kāLatvija sava laika bijis ievests, liels skaits laukstrād-nieku no ārzemēm. _ Tagad, pateicoties tam, ka val-dība daļu šo laukstrādnieku nav ielaidusi, viņu skaits
esot samazinājies. Pēdējā laikā iebraucēju skaits
esot pavisam ierobežots.

Nav pareizi, kā teica Grantskalns vai Lejiņš —
neatceros, kurš to teica —, ka 1928. gadā no ārze-mēm būtu iebraukuši 40.000 laukstrādnieku. Ja ti-cēt statistikai, tad redzams, ka 1928. gadā no ārze-
mēm ievests tika] 12.000 laukstrādnieku, un lauku
darbos ka laukstradnieki-kalpi no viņiem ir strādāju-
ši 11.000; pārējie nodarbināti mežu darbos un pieceļu darbiem. Nevienu gadu Iaukstrādnieku-ārzem-meku skaits nav bijis tik liels kā vēlākos gados.1928. gada laukstradnieku-kalpu bija vienpadsmit
tūkstošu ar dažiem simtiem, 1929. gadā — 160001930. gadā — 21.000 un 1931. gadā — 22.000; 1932.gada to bijagan tikai 13.000, tomēr vairāk nekā 1928.
gada. Kopējais skaits lauksaimniecībā strādājošo
ārzemnieku ir pieaudzis un nevis samazinājies.

Tanī paša laika ir pavairojies arī no pilsētām nā-
košo laukstrādnieku skaits. Tas arī redzams stati-stiskas pārvaldes datos. 1928. gadā no pilsētām uzlaukiem izceļojuši kopskaitā 15.000 laukstrādnieku,
bet 1932. gadā — jau 23.000 laukstrādnieku. Rūp-niecībai pilsētas sašaurinoties, strādnieki ir spiestiiet _uz laukiem. Ta tad ir saskatāma tendence lauku
strādnieku skaitam pieaugt, nevis samazināties.

Kas attiecas uz Latgali, tad ir pareizi, kas šeittika. teikts, ka laukstrādnieku skaits, no turienes pē-dēja gada ir samazinājies. No Latgales pārējā Lat-
vija ieceļojošo laukstrādnieku skaits 1928. gadā irhiiic ?n nnn Kof m.o „„a^ _i„. ,~, *, ~^

pārejas Latvijas apriņķu priekšnieki uz paša ministra
vai viņa koalicijas un zemnieku savienības vīra uz-
aicinājumu varēja šādu atsauksmi dot, bet Latgales
apriņķa priekšnieki to nedrīkstēja darīt. Es brīnos,
ka Latgales apriņķa priekšnieki nav teikuši, cik liels
laukstrādnieku pārpalikums ir Latgalē.

Vēl dīvaināk, ka deputāts Lapinskis lauksaim-
niecības kommisijā pasacīja, ka arī Daugavpils ap-
riņķī neesot laukstrādnieku. Es saprastu, ja viņš
būtu teicis, ka Daugavpils apriņķī ir lauksaimnieki,
kas pieņem algotus laukstrādniekus. Tam, ka Dau-gavpils apriņķī trukst_ laukstrādnieku, neticēs pat
bērns. Es saprotu, kapec deputāts Lapinskis iztei-
cas tik drumas_ krasas. Viņš mēdz sacīt: mums va-
jadzīgi laukstrādnieki tikai no Polijas, atļaujiet lauk-
strādniekus ievest tikai no Polijas. Tā ir diezgan
šaubīga prasība. Kapec Jums vajadzīgi laukstrād-
nieki tikai no Polijas, nevis no Latgales? Latgales
laukstrādnieki Jums nepatīk, varbūt, nevis izskata,
bet citu iemeslu deļ.

Zemnieku savienība liek priekšā nodot šo jautā-jumu lauksaimniecības kommisijai. To viņa prasa
ar nolūku vilkt jautājumu_ garumā. To prasa arī
Kiršteins. Kommisijā jautājumu jau plaši un gariizdebatēja. Mes jau zinām, kāds iznākums bija kom-
misijā, proti — ka laukstrādnieki no ārzemēm ieve-dami. Deputāts Kiršteins laikam grib, lai to apsti-
prina veļ otrreiz.

Ja jūs iesniedzat tādu priekšlikumu, tad labāk
skaidri un gaiši pasakāt, ka jūs esat pret mūsu
priekšlikumu.

Mums tā lieta ir skaidra. Kāpēc mēs iesnie-
dzam savu priekšlikumu? Tāpēc, ka patiesībā stā-
voklis ir tāds, kādu mēs to attēlojām.

Lauksaimniecības, kommisijā savu atzinumu no-
sūtīja Ministru kabinetam. Ministrim 1Rubulim šinī
jaut_ajuma_ ir diezgan nepateicīga loma. Viņam būtustavoKlis

™^ ,~^,._ «_..,yv,, _._,. _^ __,

^
gaua — LiKdl lO.UUU. 1N6 ta-pec, ka būtu laukstrādnieku trūkums, bet tāpēc, kalauksaimnieki maksa ārkārtīgi zemas algas.

Saka, ka tas esot izskaidrojams ar to, ka latga-lieši sākuši audzēt cukurbietes. Katram lauksaim-niekam, kas šo lietu saprot, jāzina, ka linu sējumuplatība Latgale, salīdzinot ar agrākiem gadiem ir
samazinājusies par 65% un pat vēl vairāk. Tā tadlinu sējumu platība ir stipri samazinājusies, tur darbsir atkritis. Cukurbietes Latgalē sāka audzēt tikai
pagājušajā gada;_bet mes redzam, ka starp pagā-jušo gadu un agrākajiem gadiem starpība ir bijusiļoti maza — tikai par 1000 laukstrādnieku. Šie
skaitļi liecina, ka Latgales laukstrādnieki nav brau-kušišurp strādāt tikai tapec, ka viņi, pirmkārt, navvarējuši neko pelnīt un, otrkārt, nav varējuši atrastdarbu. Šodien Vaivoda kungs lauksaimniecības
kommisijā man personīgi teica, ka lejā gaidot dele-gāts, kas atbraucis no Latgales meklēt darbu lauk-saimniecība'; tādu ir iebraukuši ap 30 cilvēku unviņi neesot varējuši atrast darbu. Šodien iekšlietu
ministra kungs paziņoja, ka ievesti 10.000 ārzemju
laukstrādnieku. Laukstrādniekus ieved tagadējosapstākļos, kad Latgale daudz laukstrādnieku ir bez
darba.

Ka laukstrādnieku mums ir vairāk nekā vaja-dzīgs, tas vairs nav jāpierāda, tas katram ir jau zi-nāms. Ari ministra kungs baidījās pateikt, cik lauk-strādnieku ir Latgale un visā pārējā Latvijā.
Runājot par laukstrādnieku trūkumu, izmantovisus līdzekļus. Cik es sapratu, Grantskalna kungsizteicas ta, ka Iekšlietu ministrija arī apriņķu priekš-

niekus sasaukusi, lai raksturotu, kāds stāvoklis ir uzaukiem. Viņi arī it kā pratināti par to, vai uz lau-kiem ir manāms laukstrādnieku trūkums. Protams

aoaKs , ja iznāktu, ka arī lauksaimniecībaskommisijā prasa_ laukstrādnieku ievešanu no ārze-mēm. Viņam jāzina, ka citu darbu šogad laukosnav. Piemēram mežu darbi ir samazinājušies.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Ankipan,Jūsu runas laiks ir izbeidzies.
F. Ankipans (turpina): Tā tad laukstrādniekunetrūkst, bet ir liels pārpalikums. Tie latgalieši, kasbalsos par šī jautājuma nodošanu kommisijai, līdz ar

to pasacīs, ka_ Latgale ir laukstrādnieku trūkums,
un tapectie jāieved no ārzemēm. Tas mums kate-goriski jānoraida.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas
— Deputātu F. Ankipana, A. Veckalna, K. Dēķena
u. c. iesniegtais priekšlikums —

Saeima_ nolemj uzdot valdībai noliegt laukstrādnieku ie-vešanu no ārzemēm.
nāk nobalsošanā. Deputāts A. Matisons iesniedzispriekšlikumu:

. ..Deouitāta F. Ankipana u. c. oriekšlikumu naoildināt se-īcojosi: „bet ievestos ārzemju laukstrādniekus algas. aodroM-
sS, 1ekiem""

rēJ0 apStāklu zUlā P''īdzināt vietējiem lauk-

Bez tam deputāts E. Grantskalns liek priekšā —
deputāta F. Ankipana u. c. priekšlikumu nodot lauksaim-niecības kommisijai.

Saskaņā ar kārtības rulli vispirms jānobalso de-putāta Grantskalna priekšlikums. Lieku deputātaGrantskalna priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Grantskalna priekš-
likuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos kas
ir pret ta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos
kas atturas no balsošanas. Balsošanas rezultāts-'
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par deputāta Grantskalna priekšlikumu nodotas 44
balsis pret to nodotas 36 balsis, atturējušies 5. De-
putāta Grantskalna priekšlikums pieņemts. — Depu-
tāta Ankipana u. c. iesniegtais priekšlikums nodots
lauksaimniecības kommisijai. Vārds deputātam Vec-
kalnam.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Šī priekšliku-
ma pieņemšana ir tikai lietas novilcināšana. Lauk-
saimniecības kommisijās vairākums bija par to, ka
jāgriežaspie valdības, lai atļauj ievest laukstrādnie-
kus. Tagad, saprotama lieta, ar mūsu priekšlikuma
nodošanu kommisijai. zemnieku savienība būs pa-
nākusi savu, un lētos strādniekus ievedīs. Šie paši
kungi mēdz aģitēt — ..pērciet Latvijas ražojumus",
bet kas attiecas uz strādniekiem, tad tos var impor-
tēt no ārzemēm. Lai šo lietu nenovilcinātu, sociāl-
demokrātu frakcija liek priekšā izskatīt mūsu priekš-
likumu 4 dienu laikā. (Saucieni: „Atrāk!") Tas va-
jadzīgs, lai šo lietu nenovilcinātu, lai to ātrāk iz-
šķirtu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Man vēl-
reiz jāuzsver un jāpasaka, ka mums nav absolūti ne-
kādu nolūku ne kaut ko novilcināt, ne arī kaut ko
nepareizi nostādīt: mūsu vienīgais nolūks ir — gā-
dāt, lai šopavasar lauki būtu apsēti un lai jums, kun-
gi, būtu maize. Tas ir mūsu nolūks!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
? deputāta Veckalna priekšlikumu —

Sseima nolemj uzdot lauksaimniecības kominis'iai priekš-
likumu oar ārzemju laukstrādnieku ievešanas noliegumu iz-
skatīt 4 dienu laikā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Vec-
kalna priekšlikuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Vec-
kalna priekšlikumu nodotas 43 balsis ,pret to nodo-
tas 38 balsis, atturējušies 5. Nodots līdzīgs balsu
skaits. Lieku deputāta Veckalna priekšlikumu vēl-
reiz uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos. kas ir par
deputāta Veckalna priekšlikuma pieņemšanu. Ta-
pad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu.
Beidzot lūdzu narelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Otrreizējā balsošanā par deputāta Veckalna
priekšlikumu nodotas 4^ balsis, pret to nodotas 37
balsis, atturējušies 5. Deputāta Veckalna priekšli-
kums pieņemts. —

Deputāts K. Ulmanis zemnieku savienības vārdā
liek priekšā budžeta kommisijā deputāta J. Birznie-
ka vietā ievēlēt deputātu J. Mežaraupu. Iebildumu
nav? Tas pieņemts. —

Ministru kabinets piesūtījis prezidijam pārgro-
zījumu projektu likumā par dažu parādu piespiedu
pārjaunojumu. Prezidijs liek priekšā nodot šo pār-
grozījumu projektu juridiskai un finanču. tirdzniecī-
bas un rūpniecības kommisijāmi Iebildumu nav?
Tas nodots abām minētām kommisijām. — Ministru
kabinets ir piesūtījis prezidijam pārgrozījumu pro-
jektu likumā par sviesta ražošanas veicināšanu. Pre-
zidijs liek priekšā nodot šo pārgrozījumu projektu
lauksaimniecības un budžeta kommisijām. Iebildu-
mu nav? Tas nodots abām minētām kommisijām.
— Ministru kabinets ir piesūtījis prezidijam šādus
papildinājumus 1933/34. saimniecības gada budžeta
projektā: 1) linu monopola nodoļas, 2) valsts cu-
kura rūpniecības pārvaldes un 3) cukura monopola
netto budžetā — ar lūgumu celt to priekšā Saeimai
apstiprināšanai. Prezidijs liek priekšā nodot šos pa-
pildinājumus 1933/34. saimniecības gada budžeta

projekta budžeta kommisijai. Iebildumu nav? Tie
nodoti budžeta kommisijai. —

Ministru kabinets lūdz Saeimu atļaut saukt pie
.tiesas atbildības deputātu Pēteri Rūtiņu, apvainotu
uz sodu likumu 102.panta pirmās dalās pamata. Pre-
zidijs liek priekšā nodot šo lietu deputātu lietu iz-
meklēšanas kommisijai. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret tās nodošanu deputātu lietu izmeklēšanas kom-
misijai. Kas atturas? Tādu nav. 7 balsojot pret,
šī lieta nodota deputātu lietu izmeklēšanas kommi-

.sijai. —
Deputāti A. Veckalns, J. Višņa, H. Ķaupiņš, V.

Bastjānis, J. Celms un A. Buševics iesnieguši likum-
projektu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai priekšā šādu mūsu likumprojektu:
Pārgrozījums likumā par darba laiku.

Likumā par darba laiku (lik. kr. 1922. g. 74) izdarīt šādu
pārgrozījumu:

„19. pantu strīpot."
A. Veckalns, .1. Višņa. H. Ķaupiņš. V.
Bastjānis, J. Celms. A. Buševics."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Veckalnam.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Likumdevēja
iestāde, pieņemot 1922. gadā darba laika likumu, šī
likuma 19. pantā ir uzskaitījusi veselu rindu darbi-
nieku, uz kuriem neattiecas 8 stundu darba diena,
proti — laukstrādniekus, kuģu kalpotājus, mājkalpo-
tājus, slimnīcu kalpotājus, tiesu darbiniekus, skolo-
tājus, cietumu personālu u. t. t.

Šis pants ir radījis lielus pārpratumus, jo da-
žiem no šiem darbiniekiem, piemēram slimnīcu kal-
potājiem, ir ļoti grūti darba apstākļi. Viņu darbs ir
loti atbildīgs — tas prasa ļoti lielu uzmanību un
nervu saspīlējumu. Ja nu tagad šiem darbiniekiem
jāstrādā 12 un vairāk stundu dienā, tad dabīgi ro-
das tādi apstākļi, ka viņu darbā bieži notiek nelai-
mes gadījumi, kas, protams, ceļas no šo darbinieku
ārkārtīgas pārpūlēšanas.

Tas pats sakāms arī par kuģu kalpotājiem. Arī
tur ir loti atbildīgs darbs, kas prasa ārkārtīgi lielu
uzmanību, un tāpēc ir ļoti nepareizi, ja šiem darbi-
niekiem ir paredzēts nenoteikts darba laiks, kas dod
iespēju šo nozaru darba devējiem nodarbināt savus
darbiniekus, tik ilgi, kā tas nu katru reizi patīk.

Tagadējos apstākļos, kad rūpniecība darba sa-
mazināšanās dēļ ir izsviedusi uz ielas vairāk desmit
tūkstošu cilvēku, kas ir palikuši bez darba, kad bez-
darbnieku armija ir ārkārtīgi liela, kad bezdarbs plo-
sās kā starp fiziska darba strādniekiem, tā ari starp
garīgā darba strādniekiem — intelligencē, vajaga
novērst garās darba stundas un normēt darba laiku
uz 8 stundām.

Apstākļi runā par to, ka darba laika likuma 19.
pants strīpojams, lai 1922. gadā izdotais likums par
darba laiku attiektos arī uz visām tām darba kate-
gorijām, kas 19. pantā minēts kā izņēmums. Slim-
nīcu kalpotāji jau vairākkārtīgi ir griezušies pie paš-
valdības un valdības iestādēm ar prasību nokārtot vi-
ņu darba dienas jautājumu, attiecinot arī uz viņiem 8
stundu darba dienas likumu. To pašu ir prasījuši arī
kuģu apkalpotāji, jo šī likuma attiecināšana uz viņiem
ir vairāk kā dibināta.

Ja citās zemēs, kur arī ir plašs bezdarbs, valdī-
bas ķeras jau pie tālākiem soliem darba laika saīsi-
nāšanas jautājumā, pārejot uz 7 stundu darba dienu
vai uz 40 stundu darba nedēļu, tad sen arī pie mums
ir pienācis laiks pārbaudīt darba apstākļus. Ja arī
valdība vēl nav izstrādājusi attiecīgu projektu un
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nedoma pariet uz darba laika saīsināšanu, lai tādē-
jādi varētu uzsūkt daļu bezdarbnieku no lielās bez-
darbnieku armijas, tad vismaz jāpieliek pūles un jā-
domā par tam darba kategorijām, kurām ir ļoti at-
bildīgs darbs, kā piemēram slimnīcu personāla, un
tam darba laiks jānormē.

Ja nenormēsim darba laiku šinīs nozarēs, kur
tagad_ strādā vairāk par 8 stundām dienā, tad tuvā-
ka nākotnē var celties diezgan jūtami sarežģījumi.
Nebūs izdevīgi, ja slimnīcu kalpotāju personāls at-
teiksies no pienākumu izpildīšanas un sāks streikot,
lai iegūtu savas tiesības. Tāpat ne sabiedrībai, ne
valstij nebūs izdevīgi, ja būs spiesti sākt cīņu, arī
pārējie darbinieki, uz kuriem attiecas darba laika li-
kuma 19. pants. Būtu pareizāk, ja likumdevēja ie-
stāde ieņemtu šai lietā stāvokli un šo 19. pantu strī-
potu, lai 8 stundu darba dienas likums attiektos uz
visam_ darbinieku kategorijām, kuras kā algots dar-
ba spēks nodarbināts valsts, pašvaldības, vai privā-
tos uzņēmumos. Šī prasība ir vairāk kā dibināta,
tapec sociāldemokrātu frakcija griežas pie Saeimas
ar prasību pieņemt šo mūsu priekšlikumu, un strī-
pot darba laika likumā 19. pantu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Prezidijs
liek priekša nodot šo likumprojektu sociālās likum-
došanas kommisijai Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret šī likumprojekta nodošanu kommisijai. Tādu
nav. Kas atturas? Arī nav. Likumprojekts no-
dots kommisijai. —

Iesniegts likumprojekts, ko parakstījuši deputāti
P. Ulpe, J. Višņa u. c. Ludzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Augsti godājamam Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošo likuma projektu:
Pārgrozījumi likumā par pagastu pašvaldību.

107. pantu atvietot ar šādu tekstu:
107. Sekojošiem pagasta padomes lēmumiem vajadzīga

apriņķa valdes piekrišana:
a) par nekustamu īpašumu iegūšanu, pagastam piederošu

īpašumu atsavināšanu, ieķīlāšanu un apmainīšanu;
b) par speciālu pagasta kapitālu izlietošanu iepriekš ne-

paredzētiem mērķiem;
c) par līgumiem, kas slēgti uz laiku, ilgāku par vienu

gadu, un pārsniedz pusi no pagasta budžeta.
97. pantu beigās, papildināt ar sekojošu jaunu teikumu:
Apriņķa valde skata cauri pagasta budžetus tikai no liku-

mības viedokļa.
Atcelti pagastu pašvaldības likuma 27. un 109. panti.

P. Ulpe, J. Višņa, H. Ķaupiņš, K. Eliass,
V. Bastjānis. "

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Prezidijs
liek priekša nodot šo likumprojektu pašvaldības
kommisijai. Vārds deputātam Ulpern.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Sociāldemokrātu
fiakcija_ iesniedz Saeimai ierosinājumu par pagastu
pašvaldību tiesību paplašināšanu. Mūsu frakcijai at-
tiecīgus ierosinājumus ir nācies iesniegt gandrīz vai
katra Saeimas sesijā, jo mēs atzīstam., ka tagadējais
stāvoklis, kad lauku pašvaldībām nav nekādas tie-
sības lemt pat _ par tiem nedaudz jautājumiem, kas
likuma paredzēti pagastu pašvaldību izlemšanai, ka
visi lēmumi, lai arī cik niecīgi tie būtu, galīgi izlem-
jami apriņķu valdēs, tālāk turpināties vairs nevar.
Apriņķu valdēs patiesībā saimnieko ministrijas, iecel-
ti valdes priekšsēdētāji.

Pagastu pašvaldību darbinieki pret pašvaldibu
beztiesisko stāvokli jau no seniem laikiem ir izteiku-
ši viskategoriskākos protestus, un tie nav ievēroti.
Saeimas vairākums šos iebildumus vienmēr ir no-
bīdījis pie malas, un tiem, nav piegriezis nekādu
vērību.

Nesen sanāca lauku pašvaldības darbinieku
kongress. Tas bija diezgan kupli apmeklēts — bi-
ja ieradušies pāri par 1000 delegātu. Šis kongress
sastādījās galvenam kārtām no labā spārna novir-
ziena — zemnieku savienības pārstāvjiem.

Kā redzams, uz šo kongresu zemnieku savienība
bija likusi lielas cerības, domādama, ka tas lauku
pašvaldību tiesību ierobežošanu attaisnos.

Zemnieku savienības cerības tomēr nepiepildī-
jās. Kongresā pat viņu pašu ļaudis pagastu darbi-
nieki izteica visasākos protestus pret to beztiesisko
stāvokli, kādā pagastu pašvaldības ir nostādītas ar
zemnieku savienības frakcijas žēlastību. Kongress
ar lielu vienprātību pieņēma visus priekšlikumus,
kuri man bija jāaizstāv, piemēram, attiecībā uz pa-
gastu pašvaldību tiesību nokārtošanu un pārraudzī-
bas atcelšanu. Tikai ar lielu pierunāšanu, kā re-
dzams, zemnieku savienības vadībai kongresā iz-
devās kādu tēzi dabūt nost no dienas kārtības, kaut
gan tikai ar 50 balsu vairākumu.

Gribu griezt jūsu vērību uz dažām šī kongresa
pieņemtajām tēzēm. Par kongresa sastāvu es jau
aizrādīju. Tur bija jūsu — labā spārna vairākums,
un tomēr šis kongress ir atzinis, ka pagastu pašval-
dību tiesības paplašināmas.

Piemēram nolasīšu vienu no šiem, lēmumiem1:
„Pagastu pašvaldību tiesības paplašināmas, piešķi-
rot tam lielāku noteikšanu budžeta un visos citos
pagastu saimnieciskās dzīves jautājumos kā no li-
kumības, tā arī lietderības viedokļa."

Tālāk pieņemta tāda prasība: „Pagastu paš-
valdībām dodama lielāka patstāvība pie budžetu sa-
stādīšanas." — Tagad budžetus apstiprina apriņ-
ķu valdes. Kongress ir atzinis, ka šī kārtība nav
vairs turpināma, bet ir grozāma, budžetu pieņem-
šanā p_agastu pašvaldībām dodot lielākas, tiesības.

Tālāk tas pats kongress ir pieņēmis šādu tēzi:
„Atceļami instrukcijas ierobežojumi, kas sašaurina
pagastu pašvaldības likuma 68. pantā pagastu pado-
mēm dotās tiesības pie nodokļu uzlikšanas un ie-
kasēšanas." —

Tas pats sakāms arī par apriņķu pašvaldībām,.
Ari šinī jautājumā kongress ir nostājies uz tāda vie-
dokļa, ka tās izveidojamas uz demokrātiskiem pa-
matiem. Liels sašutums bija pret ieceļamiem ap-
riņķu valžu priekšsēdētājiem; bet tam mūsu iero-
sinājuma tiešas nozīmes nav.

Gribu teikt dažus vārdus mūsu ierosinājuma pa-
skaidrošanai.

Vispirms šmī likuma ierosinājumā uzskaitījums,
kāds ir tagadēja likumā, ka diezgan daudz jautājumu
galīgi izlemjami apriņķa valdē, ir sašaurināts, atstā-
jot tikai trīs jautājumus, kad pagasta padomes lē-
mumi apstiprināmi augstākai pašvaldības iestādei.
Šie jautājumi'ir šādi: 1) nekustamu īpašumu iegū-
šana, atsavināšana un apgrūtināšana parādiem; 2)
speciālu pagasta kapitālu izlietošana iepriekš nepa-
redzētiem mērķiem; 3) līgumi, ja tie slēgti uz laiku
ilgāku par gadu un pārsniedz pusi pagasta budžeta.
— Līdzšinēja likuma redakcijā paredzēts, ka šie
līgumi apstiprināmi augstākā pašvaldības iestādē ari
tādos gadījumos, ja tie pārsniedz 7* budžeta. Visi
pārējie lēmumi piesūtāmi apriņķa pašvaldībai zinā-
šanai.

Tālāk mūsu iesniegtajā likumprojektā teikts, ka
pagastu pašvaldības likuma 27. un 109. pants atce-
ļami. Pret šiem pantiem lauku pašvaldības darbi-
nieku kongress izteicas vienprātīgi. 27. pantā teikts,
ka visi apriņķu valžu lēmumi un rīkojumi pagastu
pašvaldībām ir obligātoriski. Apmēram to pašu iz-
teic 109. pants. Ta tad mušu iesniegtajā likumpro-
jekta

^ pateikts, ka šie 2 panti pagastu pašvaldības li-
kuma strīpojami, lai paliktu tikai tas, ko minēju,
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proti — par nekustamu īpašumu iegūšanu, atsavi-
nāšanu, apgrūtināšanu parādiem un līgumu, slēgšanu
uz laiku, ilgāku par gadu, un ja tie pārsniedz pusi
pagasta budžeta. Visiem citiem pagasta padomes
lēmumiem apstiprināšana nav vajadzīga, tie piesū-
tāmi apriņķa valdei tikai zināšanai. Tas būtu liels
solis uz priekšu pagastu pašvaldību tiesību papla-
šināšanā.

Tālāk mušu likumprojekta teikts, ka pagastu
pašvaldību budžetus apriņķu valdes izskata tikai no
likumības, nevis no lietderības viedokļa. —_ Tie,
kas pazīst pagastu pašvaldību apstākļus, zinas, ka
tas, kas tagad notiek ar pagastu budžetiem, turpmāk
vairs nav ciešams. Visus budžetus, ko pagastu paš-
valdības sastāda, galīgā veidā skata cauri apriņķu
valdes resp. apriņķu valžu priekšsēdētāji. Ar maz
izņēmumiem tos sūta atpakaļ pagastu pašvaldībām
pārkārtošanai.

īsa laika dēļ man nav iespējams uzskaitīt visus
iemeslus, kuru dēļ pagastu budžetus sūta atpakaļ.
Minēšu tikai dažus.

Piemēram, pagastu budžetus sūta atpakaļ tapec,
ka neesot paredzētas pietiekošas summas aizsar-
giem, esot paredzētas pārāk lielas summas, bibliotē-
kai vai mazturīgo vecāku bērnu skološanai, lai gan
šī summa ir dažkārt tikai 100—150 latu. Šādi_ ie-
mesli ir pietiekoši pagasta budžeta neapstiprinaša-
nai un nosūtīšanai atpakaļ pagasta padomei parlem-
šanai.

Šāda pagastu pašvaldību tiesību ierobežošana
turpmāk nav ciešama. Es domāju, ja tie kungi, kas
sasauca lauku pašvaldību kongresu, kaut cik no šī
kongresa lēmumiem grib pildīt, tad viņiem pilnos ap-
mēros jāpievienojas mūsu ierosinājumam, ne tikai
nododot to kommisijai, bet arī gādājot, lai iespējami
ātri to pieņemtu.

Jums būtu jāuzklausa savu darbinieku balsis, un
tās jūs dzirdējāt notikušajā, kongresa, kas jums no-
darīja ne mazumu galvas sāpju, bet — ko var da-
rīt — kongress zemnieku savienības pavada ne-
gāja; tas drīzāk nosvērās uz mūsu pusi un paga-
stu pašvaldību tiesību paplašināšanas jautājumos tas
gandrīz pilnīgi nostājās mūsu pusē.

Arī tiem kungiem, kas šeit sēd centra krēslos,
būtu jāgādā, lai šo priekšlikumu Saeima iespējami
drīz pieņemtu; viņiem būtu jādara viss, lai jau šinī
sesijā mēs varētu grozīt pastāvošo likumu, laipaga-
stu pašvaldības jau tuvākos mēnešos atsvabinātu no
tiem žņaugiem un neciešamā stāvokļa, kāda tas, pat-
laban ir. Tas ir ne tikai mūsu, bet arī centra pie-
nākums.

Zemnieku savienība no sava viedokļaes domā-
ju, tik drīz neatkāpsies. Varbūt, vajadzēs sasaukt
vēl kādu kongresu,_ kur_ pagastu pašvaldību darbi-
niekiem būs jārunā vēl asaka valoda neka šai
kongresā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Prezidijs
liek priekšā deputāta P. Ulpes u. c. iesniegto likum-
projektu nodot pašvaldības kommisijai. Lieku pre-
zidija priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu pacelties
tos, kas ir pret deputāta P. Ulpes u. c. iesniegta li-
kumprojekta nodošanu pašvaldības kommisijai. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta P. Ulpes
u. c. iesniegtā likumprojekta nodošanu pašvaldības
kommisijai. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras no balsošanas. Tādu nav. Balsošanas rezul-
tāts: par deputāta P. Ulpes u. c. likumprojekta no-
došanu kommisijai nodotas 39 balsis, pret to nodots
12 balsu. Deputāta P, Ulpes u. c. iesniegtais li-
kumprojekts nodots pašvaldības kommisijai. —

Deputāti 0. Gulbis, P. Rūtiņš u. c. iesnieguši li-
kumprojektu. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J.Kauliņš:
„Saeimas prezidijam.

Iesniedzam Saeimai sekojošo likumprojektu:
Likumprojekts par jūrnieku un iekšējo ūdeņu braucēju darba

algu un apdrošināšanu.
1. Jūrniekiem un iekšējo ūdeņu braucējiem maksājamas

algas ne mazāk kā pēc 1930. g. algu normas, t. i. vecākiem
matrožiem Ls 100.—, matrožiem Ls 85.—, jaunākiem matro-
žiem Ls 60.—, kurinātājiem Ls 110.—, „tiimerim" Ls 90.—.,
„meses zēnam" Ls 45.—', stjuartam Ls 125.—, „bocmanim",
„dunkemanim" Ls 120.—, galdniekam, pavāram Ls 130.— mē-
nesī. Līdzīgu algu par līdzīgu darbu neatkarīgi no vecuma,
dzimuma vai tautības. Ārzemju ostās iebraucot, nopelnīto
algu un avansu izsniegt ārzemju valūtā pēc tās dienas kursa.

2. Jūrnieku un iekšējo ūdeņu braucēju darba laiks 7
stundas dienā un 40 st. darba nedēļā ar pilnu algas izmaksu.
Tropiskā klimatā 6 st. ilga darba diena. Ostās stāvošie kuģi
svētku priekšvakarā pārtrauc darbu 2 st. pirms parastā laika.
Par virsstundām jāmaksā pēc vispārējiem darba laika liku-
miem.

3. Ievedamas 3 maiņas kuģa klāja strādniekiem un 4
maiņas strādniekiem mašīnu telpās. Saslimšanas un nelaimes
gadījumos virs vajadzīgo strādnieku skaita pieņemami vēl
katrai komandai rezerves strādnieki. Pa kravas uzņemšanas
un izlādēšanas laiku noliegts jūrniekus atlaist. Nav atļauts
savienot trimera un kurinātāja darbus un likvidējamas šķiras
starp kurinātājiem.

4. Jūrnieku, līguma slēgšanas punktus („vateršauts")
pārņemt valsts rīcībā un pie tiem uz kuģa rēderu un valsts
rēķina ierīkot darba apgādes. Darbā pieņemami visi jūrnieki
pēc numuru kārtības.

Piezīme. Darbā pieņemšana, atlaišana un konfliktu iz-
šķiršana notiek caur strādājošo un bez darba esošo
jūrnieku pilnvarnieku komiteju.

5. Uzturam aprēķināt Ls 2.50 dienā. Uztura apgādāšana
un kontrolēšana nodota pašu jūrnieku, vēlēto pārstāvju rokās.

6. Visās ostas un piestātnēs ierīkot slimo kasu nodalās
ar demokrātiski vēlētu pašu jūrnieku pārvaldi, kā arī apdroši-
nāt visus jūrniekus pret bezdarbu un darba nespēju uz kuģa
rēderu un valsts rēķina, maksājot bezdaiba gadījumā pabalstu
Ls 90.— mēnesī, bet darba nespējīgiem iztikas minimumu —
Ls 75.— mēnesī. Slimo pārgādāšana mājās uz kuģu rēderu
rēķina. Ierīkojami «jūrnieku nami", kuri pilnīgi nododami pa-
šu jūrnieku rīcībā.

7. Piešķirams atvaļinājums uz klāja nodarbinātiem jūr-
niekiem 14, bet mašīnu telpās — 21 dienu gadā ar pilnu darba
algas izmaksu. Uz jūras pavadītās svinamās dienas un svētku
dienas ostās un piestātnēs atvietot ar dubultu skaitu brīv-
dienu.

8. Glābšanas rīku iegādāšana un turēšana vajadzīga kar-
tībā un daudzumā pēc kuģa komandas pārstāvju norādījumiem.
Par visu personīgo īpašumu, ko jūrnieks ne caur savu vai-
nu ir zaudējis, uz kuģa kalpojot, ir jāatlīdzina kuģa īpaš-
niekam.

9. Jūrniekiem-bezdarbniekiem un viņu bērniem brīvu jū-
rasskolas kursu un citu mācības iestāžu apmeklēšanu pie brī-
vas satiksmes, brīviem mācības līdzekļiem, un uztura.

10. Tīrības uzturēšanai pēc katra ēdiena laika kā uz
klāja, tā mašīntelpās jāatsvabina pēc kārtas darbinieki uz 1
stundu ēdienu trauku un telpu tīrīšanai, bet reizi par 7 die-
nām — jāatsvabina no darba uz visu dienu 'bez pārtraukuma.
Jūrnieku dzīvojamās telpas ierīkot kuģa vidū vai pakaļgalā
(pūpī) pēc visām higiēnas prasībām.

11. Atļauts katram Latvijā dzīvojošam precējušamies
jūrniekam ievest no ārzemēm savām un ģimenes vajadzībām
preces 2 reizes gadā, katru reizi vērtībā līdz Ls 100.—, bet
neprecētam — katru reizi līdz Ls 75.— vērtībā.

12. Jūrniekiem tiesība saņemt aprēķinu katrā ostā. At-
ceļamas „vilku pases" un „melnās grāmatas". Pārtraucama
jūrnieku vajāšana politisku uzskatu dēl un dodama jūrniekiem
pilnīga organizēšanās, preses un sapulču brīvība un legalizē-
jamas jūrnieku komitejas. Atceļami visi līdzšinējie darba lī-
gumi un noteikumi par jūrniekiem, kas runā pretim šim liku-
mam.

13. Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.
Rīgā, 19. maijā, 1933. g.

Strādnieku un zemnieku Saeimas frakcijas de-
putāti: O. Gulbis, P. Rūtiņš, R. Lapiņš, A. Ma-
tisons, L. Jeršovs, M. Bite, F. Bergs."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Gulbim.

O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Darba jūrnieki riskē ar savu dzīvību par kuģu rē-
deru un lielkapitālistu peļņu, bet taisni šo darba cil-
vēku — jūrnieku stāvoklis ir ārkārtīgi neciešams kā
algas, tā pārējā ziņā, un nav arī dzirdēts, ka no kaut
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kādas puses, pilsonība vai valdība kaut ko darītu
viņu stāvokļa uzlabošanai un kuģu rēderu, kuģu
īpašnieku neģēlību aprobežošanai pret darba jūrnie-
kiem.

Ja mēs iesniedzam šeit likumprojektu par jūr-
nieku un iekšējo ūdeņu braucēju darba algām un
apdrošināšanu, tad tamdēļ, lai jūrnieki Rīgā, Lie-
pājā, Ventspilī — katrā ostā, katrā kuģu piestātnē
dzirdētu mūsu saucienu organizēties un vēlreiz or-
ganizēties par pašu jūrnieku izstrādātām prasībām,
par prasībām, kuras ir uzstādījusi un izstrādājusi šo
jūrnieku apzinīgākā daļa, kas arī mums tās ir piesū-
tījusi, lai mēs viņas te Saeimā deklarētu.

Te nolasīja 13 pantu. Tie visi ir ļoti nepiecie-
šami, ir tādi, kas jāpieņem, un par kuriem jūrniekiem
patlaban jāuzsāk cīņa.

Vispirms — par darba algu. Te ir runa par to,
ka darba algas jāpaceļ, sākot ar 45 latiem meses
zēnam, t. i. apkalpotājam, līdz 130 latiem pavāriem
un galdniekiem, kas skaitās pie komandas — ne pie
administrācijas. Tās ir 1930. gada algas, kuras Lat-
vija ari 1930. gada bija zemākas nekā jūrnieku algas
visas pārejas Eiropas buržujiskās valstīs: Beļģijā,
Dānija, Dancigā, Vācijā, Holandē, Anglijā, Norvēģi-
ja, Polijā, Zviedrijā u. c. Latvijas jūrnieku algas ar-
vien ir bijušas zemākas par visu šo valstu jūrnieku
algām —- arī tanī laikā, kad tās šeitLatvijā ir bijušas
visaugstākās, t. i. 1930. gadā.

Toreiz darba algas bijušas šādas: vecākiem
matrožiem — 100 latu, matrožiem — 86 lati, jaunā-
kiem matrožiem — 60 latu, trimeriem — 50 latu,
meses zēniem — 45 lati, galdniekiem un pavāriem
— 130 latu.

Ja uz šo jautājumu skatās tā, ka Latvijas jūrnie-
ku algasir zemākas nekā pārējo valstu jūrnieku al-
gas tāpēc, ka Latvijā, lūk, dzīves dārdzība esot
drusku zemāka nekā pārējās valstīs, tad, man šķiet,
uz to tomēr nevar atsaukties. Man jāsaka, ja dzīves
dārdzība Latvijā ir par kādiem nedaudz punktiem
zemāka nekā citās valstīs, tad tomēr Latvijas jūr-
nieku darba algas ir pat par 50% un vēl vairāk pro-
centu zemākas nekā ārzemju jūrniekiem.

Nav ļāaizmirst, ka Latvijas jūrnieki ar savām
darba algām nedabū daudz nodzīvot Latvijā, bet vi-
ņiemjābraukā pa visām Eiropas valstīm un ostām,
piemēram, Beļģijas, Dānijas, Dancigas, Francijas,
Holandes, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Vācijas
ostam u. t. t., un tur dzīves dārdzība ir daudz aug-
stāka nekā Latvijā. Dzīves dārdzība, aprēķinot to
punktos, attiecīgās valstīs ir apmēram šāda: pārti-
kas dārdzība Latvijā —• 113 punktu, Beļģijā — 175,
Dānijā — 119, Francijā — 615, un tikai Holandē ir
74 punkti, kur dzīves dārdzība ir zemāka nekā Lat-
vijā

^
tāpat arī Igaunijā, kur arī dzīves dārdzība ir

zemāka nekā Latvijā, proti — 94 punkti; Anglijā tā
ir jau_ 128 punkti Norvēģijā — 140, Polijā — 106,
Somija — 110, Vācijā — 113, Zviedrijā — 130.

Kā redzam, daudz valstis un ostās, kur jūrnieki
pavada lielāko daļu laika, dzīves dārdzība ir daudz
augstāka nekā Latvijā, bet algas Latvijas jūrnie-
kiem ir zemākas par visu citu Eiropas valstu jūrnie-
ku algām. Tāpēc arī šeit noteikto darba algu jūr-
niekiem nekādā ziņā nevar pielīdzināt ārzemju jūr-
nieku algām. Sakarā ar saimniecisko krizi ir no-
spiestas uz leju arī ārzemju jūrnieku darba algas, arī
tur tās ir pazeminātas, tomēr jāsaka, ka, neskatoties
uz to, pat tās augstākās Latvijas jūrnieku darba al-
gas, kādas ir bijušas 1930. gadā, un kādas prasa ta-
gad, tomēr ir daudz_ zemākas par tagadējām ārzemju
jūrnieku samazinātām darba algām.

Mēs prasām paaugstināt jūrnieku algas līdz
1930. gada darba algu apmēriem. Tāpat mēs pra-

sām maksāt visiem jūrniekiem vienādas algas, ne-
atkarīgi no vecuma, dzimuma vai tautības.

Kuģim iebraucot ārzemju ostā, nopelnītā alga iz-
maksājama avansa veidā ārzemju valūtā pēc tās die-
nas kursa. Tagad notiek tā, ka kapteinis, kurš bla-
kus savai 500—600 latu lielajai darba algai iesit arī
vēl procentus uz oikonomijas rēķina, vēl spekulē ar
algas izmaksāšanu ārzemju valūtā, izmaksājot algas
ārzemēs par zemāku kursu nekā faktiski ir pastāvē-
jis algas izmaksas dienā.

Runājot par darba laiku jūrniekiem, jājautā, kur
vēl ir tik nenormāls darba laiks kā uz Latvijas ku-
ģiem. Kuģu komandas tiek pieņemtas ar iespējami
vismazāko skaitlisko sastāvu. Jau izejot no ostas
normālos apstākļos, kurinātājiem un ogļu piedevē-
jiem jāstrādā 12—13 un pat vairāk stundu dienā. Pie
tam jāstrādā intensīvs darbs pie krāsnīm. Kur fak-
tiski vajadzētu būt 2 kurinātajiem un ogļu piedevē-
jiem, tur tagad pa lielākai daļai ir tikai viens kuri-
nātājs, savienojot kurinātāja darbu ar trimera, t. i.
ogļu piedevēja darbu. Tā tad viens pats kurina un
reizē arī piedzen ogles.

Netiek ievērots neviens jūrnieku starptautiskais
noteikums par darba laika normēšanu, kas ir nepie-
ciešams kuģa normālai apkalpošanai.

Ja nu kuģis iziet no ostas ar šādu komandu, tad
ir skaidrs, kas notiek, piemēram, nenormālos ap-
stākļos, vētrā, ar kuģa komandu. Tai jāstrādā, ka-
mēr krīt, kamēr paģībst, nokrīt un nespēj vairs strā-
dāt. Tādu gadījumu ir bijis ļoti daudz, kur jūrā uz
kuģiem kuģu apkalpotāji no pārpūlēšanās krīt, un tos
aiznes prom vienkārši kā līķus. Pēc visa tā tas jūr-
nieks, kam vēl ir kaut cik spēks, tiek tik daudz iz-

. spiests un bendēts, ka, pēc iebraukšanas ārzemju
ostā vai citur, viņš vairs nav spējīgs uz kuģa kal-
pot, un viņu nodzen nost par nestrādāšanu, par slin-
košanu. Mēs prasām jūrniekiem 7 stundu darba
laiku dienā jeb 40 stundu nedēļā, prasām pilnu algas
izmaksu un tropiskā klimatā, kur strādāšana ir trīs-
kārt smagāka — 6 stundu darba laiku.

Ostās stāvošiem kuģiem svētku priekšvakarā
darbs jāpārtrauc 2 stundas ātrāk nekā parasti.

Par visām virsstundām, arī uz jūras nostrādā-
tām, jāmaksā pēc vispārējiem darba laika likumiem
un nosacītās atlīdzības.

Jāizbeidz stāvoklis, kāds tagad ir mazām ko-
mandām, kuras izbrauc jūrā bez jebkādām rezer-
vēm — papildu strādniekiem. Tagad šādām ma-
zām komandām nemaz nevar būt runa par virsstun-
dām, bet visi strādā dubulti ilgu darba laiku bez jeb-
kādas jēgas.

Šo pašu nenormālo apstākļu novēršanai mēs
savā iesniegtajā likumprojektā prasām ievest trīs
maiņas uz kuģa klāja, bet mašīnu telpās 4 maiņas.
Saslimšanas un nelaimes gadījumiem katrai koman-
dai jāpieskaita vēl rezerves strādnieki.

Kravas uzņemšanai vai izlādēšanas laikā no-
liegts jūrniekus atlaist. To mēs prasām, tādēļ, ka
līdz šim, kā jau teicu, nav nekādas darba laika nor-
mas, un blakus tam nav arī nekādas spējīgas kuģa,
komandas normas jeb kuģa komandas sastāva. Tā-
pēc arī ir tās daudzās avārijas. Tām par iemeslu ir
tas, ka mazās komandas kuģus nespēj pienācīgi ap-
kalpot. Tāpēc mēs prasām ievest 3 maiņas virs klā-
ja un 4 maiņas mašīnu telpā, tāpat arī rezerves
strādniekus.

Tas_ viss jau ir paredzēts ārzemju jūrniekiem,
un pirmām kārtām šādi noteikumi jau pastāv uz vi-
siem Krievijas kuģiem.

Lai nodrošinātu jūrniekus pret pastāvošo bez-
darbu, jāizbeidz stāvoklis, kāds ir tagad, kad kap-
teiņi pieņem saimniekdēlus, avantūristus, kas grib
tikt uz kuģa tikai tāpēc, lai, braucot par matrozi,
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tiktu ārzemēs. Tie nosit jūrniekiem algas. Kaptei-
ņi viņus pieņem ar kukuļiem un dažādām onkuļu bū-
šanām. Jūrnieku darba apgādēs jāieved tāda kār-
tība, lai darbā tiktu tie jūrnieki, kas darba apgādēs
reģistrēti par jūrniekiem un nevis kādi janči, kas, no
laukiem atbraukuši vīzēs un kas grib tikt uz kuģiem
tikai avantūras nolūkā. Jūrnieki prasa, lai vater-
šautos, t. i. līguma slēgšanas punktos ierīkotu dar-
ba apgādes, un jūrniekus darbā pieņemtu noteiktā
numuru kārtībā. Bez tam, lai ar jūrniekiem nebūtu
tāda izrēķināšanās kā tagad, jūrniekiem atļaujama
pilnīgi legāla kuģu komiteja, pilnvarnieki, kuri būtu
klāt konfliktu izšķiršanā un strādnieku atlaišanā un
pieņemšanā.

Runājot par jūrnieku grūto stāvokli, jāsaka arī,
ka slimo kases, kuras jūrniekiem pastāv, nevienu
jūrnieku neizārstē. Šīs slimo kasesjbez krustdēliem,
bet onkuļu būšanām, bez malas strādniekiem nevie-
nu jūrnieku kārtīgi neārstē, un neviens nesaņem arī
nekādu pabalstu. Tās ir birokrātiskas rēderu ka-
ses ; tās ārstē jūrniekus atkarībā no rēderu — ku-
ģu īpašnieku patikas. Šīs slimo kases jānodod pa-
šu jūrnieku demokrātiski vēlētu pārvalžu rīcībā.

Tāpat ir arī ar jūrnieku apdrošināšanu bezdar-
ba, darba nedošanas gadījumā un darba nespējas ga-
dījumā ar pabalstu iztikas minimuma apmērā, pir-
mām — 90 latu mēnesī un otram — 75 lati mē-
nesī. Šīs iestādes jānodod pašu jūrnieku vēlētu
pilnvarnieku komiteju rīcībā.

Atvaļinājumi piešķirami tiem, kas strādā uz kla-
ja, 14 dienu gadā, bet tiem1, kas strādā mašīnu tel-
pās, karstumā — 21 diena gadā ar pilnas algas iz-
maksu. — Svētdienas un svētku dienas, ko jūrnie-
ki nostrādājuši, atvietojamas ar divkāršu brīvdienu
skaitu. Tāpat kā par svētdienu un svētku dienu
darbu maksā divkāršu atalgojumu, svētku dienas un
svinamās dienas atvietojamas ar divkāršu brīvdie-
nu skaitu.

Vēl viena liela nejēdzība, kas notiek ar Latvi-
jas jūrniekiem, ir tā, ka Latvijas kuģi pa lielākai da-
ļai ir rūsas kastes — peldoši zārki. To liecina
faktiskie dati par Latvijas kuģiem. Ka Latvijas ku-
ģi tiešām ir peldoši zārki, par to liecina avārijas,
kas notiek viena pēc otras. Šos peldošos zārkus
gremdē ar nolūku, kā, piemēram, darīja katoļu mā-
cītāja Stukela kompānija un arī Graudu kompānija.
Nogremdējuši šos peldošos zārkus, rēderi saņem
lielu apdrošināšanas naudu. Šī iemesla deļ kuģus
neremontē. Tie ir veci, sarūsējuši.

Arī glābšanas rīki uz kuģiem, ir tādi, ka tos va-
jadzīgā brīdī nevar lietot. Glābšanas riņķi jūrnieks
nevar vajadzības brīdī maukt kakla

^
jotas nekaru

neder, ir vecs un galīgi sabojāts
^

Arī glābšanas lai-
vas ir vecas, cauras un tā sarūsējušas, ka tas pat
nevar dabūt nost no kuģa.

Man ir interesanti dati par Latvijas kuģiem.
Latvijas kuģi pa lielākai daļai ir tādi, kurus citas
kuģniecības valstīs atzīst par noplēšamiem vai ie-
skaita pēdējā klasē, kas lietojami tikai tuvos brau-
cienos. Līdz 25 gadu vecumam Latvija ir 29 kuģi,
bet līdz 60 gadu vecumam — 78 kuģi. Ta _tad
gandrīz četrreiz vairāk ir vecas kastes, sarūsēju-
ši zābaki, kurus neremontē, tāpēc ka rēderi negrib
izlikt naudu no saviem: makiem. Ar šiem kuģiem
brauc tikmēr, kamēr tie noiet dibenā, un tad saņem
augstu apdrošināšanas naudu.

Tādi kuģi ir visām kuģniecības, sabiedrībām
Latvijā, arī tām, kurās līdzdalībnieki ir Zemgals,
Skujenieks un citi lieli vīri. Arī tatradējais ministru
prezidents ir kuģu rēderejas līdzdalībnieks, tāpat
daži zemnieku savienības vīri. Vai esam dzirdēju-
ši, ka kāds no šiem vīriem būtu uzstājies par darba

jūrnieku stāvokļa uzlabošanu? Nekad neesam dzir-
dējuši. To arī nevar gaidīt. Ja kāds to gaida, tad
tās ir veltīgas illūzijas. Šie bļodiiicki, skujenieki,
zemgali un citi gan rūpējas, lai saņemtu pabalstus
tāpat kā lauku budži — pabalstus par šiem peldo-
šajiem zārkiem. Man ir skaidri norādījumi, ka šo
peldošo zārku īpašnieku atbalstīšanai izsniedz mil-
zu summas nevis lai uzlabotu jūrnieku stāvokli, bet
gan lai palielinātu rēderēju milzīgo peļņu, jo Latvi-
jas noteikumi par jūrniekiem ir stipri nelabvēlīgi
viņiem.

Latvijas jūrnieku darba algas ir ļoti zemas, tā-
pēc arī daudz ārzemju kuģu brauc ar Latvijas fla-
gu, jo tas viņiem ir ļoti izdevīgi — tad kuģu ko-
mandas pieņem par visai smieklīgu darba algu. Sa-
protama lieta, ka to ārzemju kuģu komandas, kas
brauc zem Latvijas flagas, ir padotas administrāci-
jas patvaļai un arī izsūkšanai, kas notiek visplašā-
kos apmēros.

Tālāk man te jāuzsver vēl viena lieta. Mes
savā likumprojektā esam paredzējuši jūrniekiem tie-
sības ievest no ārzemēm sev vajadzīgās mantas.
Mēs prasām atļaut Latvijā dzīvojošiem precētiem
jūrniekiem ievest no ārzemēm savām un savas ģi-
menes vajadzībām divreiz gadā preces, vērtībā līdz
100 latiem, bet neprecētiem — vērtībā līdz 50 la-
tiem. Tagad jūrniekus ļoti bargi vajā kontraban-
das dēļ. Ja pasažieri var ievest preces par dažiem
latiem, tad jūrnieki nevar ievest neko — pat ne
neatplēstu tabakas paciņu; tāpēc ar likumu jāno-
saka zināma vērtības norma, par kādu jūrnieki var
ievest ārzemju-preces savām un savas ģimenes va-
jadzībām.

Bez jau minētajiem noteikumiem mes likuma
esam paredzējuši noteikumus par tīrību un prasām
dot katru dienu no komandas vienu cilvēku vienu
stundu pēc ēdiena laika telpu iztīrīšanai un trauku
nomazgāšanai, bet pēc katrām 7 dienām vienu die-
nu vienu personu ieskaitīt telpu iztīrīšanai uz kuģa
klāja un tāpat arī apakšā. Šie noteikumi vajadzīgi
ne tikai jūrniekiem, bet arī, lai uzlabotu higiēniskos
apstākļus uz kuģiem. Kādi šie apstakļiir tagad, tie
ir pilnīgi neciešami. Rūsas kastēs, kurās jūrniekiem
jābrauc, arī dzīvojamās telpas pa lielākai daļai ir
priekšgalā, nevis tā, kā ir izkarots uz citiem kuģiem,
t. i. pakaļgalā vai vidū, kur dzīvojamām, telpām ir
labāki apstākļi. Dzīvojamās telpas jūrniekiem ir iz-
rūsējušas, neremontētas, blakšu un blusu pilnas;
ziemā ir tā, ka sala laikā ūdens līst gar sienām, ma-
ti salst pie sienas klāt. — Telpas ir mazas; vie-
nās telpās ir sadzīti 7—8—10, pat 18 cilvēku, tel-
pās, kur varētu mitināties, augstākais, tikai 5 vai 6
jūrnieki Mūsu prasība ir — uzlabot jūrnieku dzī-
vojamās telpas. Ja jūrnieks brauc nedēļām un mē-
nešiem, viņš nevar pa šiem mēnešiem, pa šiem ga-
diem savu veselību tā sabendēt, ka pēc nedaudz
gadiem jau ir reumatisma un dažādu 'citu slimību
pilns un nav vairs spējīgs strādāt — braukt. Tam-
dēļ mēs prasām _ — un to prasa arī jūrnieki —
uzlabot dzīvojamās telpas jūrniekiem un ierīkot tas
nevis kuģa priekšgalā, bet pakaļgala un vidu; tur
ir iespējams uzturēt dzīvojamās telpas cik necik
kārtību, bet priekšgalā vienmēr ūdens, tiek sviests
pāri, un vētras gadījumā, nakts tumsā ejot, kuģa
priekšgals netiek arī apgaismots. Ejot ar ēdienu,
bieži gadās, ka ēdiena — zupas vieta komandai
aiznes jūras ūdeni, bet ne ēdienu, jo viļņi tiek svie-
sti pāri. Tādos apstākļos nevar dzīvot cik necik
normālu dzīvi, gūt cik necik normālu atpūtu jūrnie-
ki, kam jādzīvo šinīs dzīvojamās telpās. Šādās ba-
ciļu kastēs un blusu perēkļos jūrnieki nevar dzīvot,
tāpēc mēs šeit prasām uzlabot arī jūrnieku higiēni-
skos apstākļus.
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Līdz šim par kaut kādu kombināciju taisīšanu,
par pabalstu piešķiršanu kuģu rēderiem, par jūrnie-
ku apdrošināšanas sašaurināšanu un vispār par
jūrnieku tiesiskā stāvokļa pasliktināšanu vairāk ne-
kas nav darīts, tāpēc jūrniekiem, nav tikai jāskatās,
ko darīs Saeimā buržuju pārstāvji, vai viņi balsos,
vai nē; nav jāskatās, ko kommisijās runās viņu
aizstāvji sociāldemokrāti un citi, jāsaka, jūrnieku
lietas nodevēji. Vairāk par runāšanu, pļāpāšanu un
rēderu prasību izpildīšanu tie neko nevar izdarīt.
Jūrniekiem jāorganizējas — un jāorganizējas ne-
atkarīgi no tā, kā šos jūrnieku jautājumus nokārtos
šeit Saeimā, vai tos nodos kommisijai, vai nenodos,
kā par tiem nobalsos. Tās tiešām būtu illūzijas, ja
no šī Augstā nama gribētu ko sagaidīt jūrnieku labā.
Uz to nav, ko paļauties. Tāpat nevar paļauties uz
kommisijām, petīcijām un citiem buržujiskās valsts,
iestādījumiem.

Man jārunā arī par pilsētu un iekšējo ūdeņu
braucējiem jūrniekiem. Arī iekšējo ūdeņu braucē-
jiem jūrniekiem darba apstākļi ir daudz sliktāki ne-
kā pārējiem strādniekiem. Nav nevienas citas aro-
da nozares, kur strādnieku darba apstākļi būtu tik
slikti kā jūrnieku darba apstākļi. Pilsētas kuģīšu
un iekšējo ūdeņu braucēju kalpotāju darba apstākļi
ir daudz sliktāki nekā pārējo strādnieku darba ap-
stākļi. Piemēram, uz pilsētas un arī privātiem tvai-
konīšiem jāstrādā 10 stundu garš darba laiks,. Bez
tam vēl kuģīšu kurinātājiem un stūrmaņiem, kuriem
kuģis arī jānomazgā, netiek ieskaitīts darba laikā
tas laiks, ko viņi strādā vēl bez šīm 10 stundām.
Kurinātājiem jānāk darbā vismaz 2 stundas pirms
kuģīša atiešanas un stūrmaņiem vismaz l/» stundas
jāstrādā ārpus šīm 10 stundām, lai savestu kuģi tā-
dā kārtībā, lai tas varētu izbraukt. Kur tad nu vēl
paliek darba laiks? Šeit tiešām, jārunā par 14 stun-
du ilgu darba dienu.

Darba algas šiem cilvēkiem tomēr nav tādas,
par kurām varētu teikt, ka, ja esi nostrādājis vienu
mēnesi, tad 2 vai 3 mēnešus varētu dzīvot bez dar-
ba. Darba algas viņiem ir ļoti zemas, un vēl vien-
mēr tiek samazinātas.

Tāpat arī pilsēta neko nedara, lai izbeigtu virs-
stundu strādāšanu. Ir gan domes lēmums, ka pil-
sētas valdei noliegts nokalpināt savus darbiniekus
ilgāk par noteikto laiku, tāpat arī kuģīšu kal-
potājus.

Iekšējo ūdeņu braucējiem kopā ar tālbraucējiem
jūrniekiem jāorganizējas un jāuzstājas par savām
prasībām. Nepietiek ar tām Plintmaņa, Siļķēna un
Karnata biedrībām, kuras vairāk par kuģu rēderu
gribas izpildīšanu nekā nedara.

Karnata biedrība nav nekas vairāk kā jūrnie-
ku darba algas nesitēja un streiklaužu organizētāja.
To atzīst paši darba jūrnieki. Kas kaut cik ir nācis
pie saprāta, tas sapratīs, ka tam, kam kuģu rēde-
ri maksā algu, vienmēr interesēs jūrniekus izsūkt un
apspiest; tādēļ arī tā biedrība, kas atrodas, rēderu
pārstāvju rokās, kas komplektējas no kuģu rēderu
puišiem, vienmēr būs jūrnieku interešu nodevēja.

Tas pats jāsaka par sociāldemokrātu Plintmaņa
un Siļķēna biedrību. Kā viņi kārto jūrnieku lietas
šķīrējtiesās un kommisijās Tautas labklājības mini-
strijā? Viņi vienmēr saandelējas ar rēderiem.
Daudzreiz pēc lieliem strīdiem ar izmaksāšanu un
kukuļu piesolīšanu Plintmani noved tik tālu, ka viņš
pasaka: nu labi, man nekas nebūtu pretim, ka avā-
rijā cietušajiem jūrniekiem pienākošos 500 latu vie-
tā izmaksātu 200 vai 300 latu, bet ko teiks jūrnieki,
javiņi dabūs zināt, ka es esmu bijis ar to mierā?
Tādas lietas ir notikušas pēc kuģa „Bārtavas" avā-
rijas, kad jūrnieku pārstāvi] noteikti uzstājušies par
to, lai avārija cietušajiem jūrniekiem izmaksātu visu ;

pienākušos summu viņu mantu vērtībā. Plintmanis
pateicis, ka nevarot jautājumu nostādīt tā, ka jāiz-
maksā visa summa — jāieejot uz kaut kādu kom-
promisu, j'o citādi varot iznākt, ka galu galā nesa-
ņemot neka; j'a lieta iešot caur tiesu, tad tiesa ne-
ka nepiešķiršot._ Tā tad_ šis Plintmanis balstās uz
buržuāzijas tiesām, balstās uz mazāko ļaunumu —
kapeiciņu,_lai tikai varētu apmierināt jūrnieku ne-
mieru. Tāpēc viņu noteikti var kvalificēt kā tādu,
kas jūrnieku lietas ved nevis jūrnieku labā, bet bur-
žuāzijas — kuģu rēderu labā.

Jūrnieki no šīs Plintmaņa un Siļķēna biedrības
novēršas. Katrā kongresā notiek jūrnieku izsvie-
šana ar policiju, izraidīšana, izslēgšana un visāda
veida torrora lietošana. Viss tas tiek darīts, lai jūr-
nieki nevarētu organizēties īstai revolucionārai cī-
ņai par_ sava stāvokļa uzlabošanu. Plintmanis šai
biedrībā jūrniekus apvārdo, apzīmēdams visu par
mazu ļaunumu. Mēs sakām: jūrnieki, ja kādam ir
illuzijas par to, ka mūsu. likumprojektu pieņems, no-
dos kommisijai un tur izstrādās, tad mums jāsaka,
ka šīm lilūzijām nedrīkst paļauties neviens jūrnieks.
Tik pat_labi kā ir sakombinēti pabalsti kuģu rēde-
,riem,_ ka ir notikusi saandelēšanās kuģu rēderu at-
balstīšanai, tik pat labi šo mūsu likumprojektu no-
baidīs. Tāpat kā ir noraidīti daudz mūsu likumpro-
jektu par laukstrādniekiem, kuriem mēs prasījām
tiesības un cilvēcīgus darba apstākļus — par to
vēl šodien bija runa —, tāpat kā buržuāzija un
tas pārstāvji mācītāji, progresisti, dažādi demcent-
riun fašistiskie centri vienmēr ir noraidījuši visus
mūsu iesniegumus par strādnieku stāvokļa uzlaboša-
nu, tāpat viņi noraidīs arī tagad iesniegto likumpro-
jektu. To noraidīs tikai tamdēļ, lai varētu no jūr-
niekiem izspiest vairāk darba stundu, iedzīvoties uz
viņu rēķina un aizstāvēt rēderu intereses. Tā ir
lielākā iīlūzija, ja domā, ka buržuāzija šo likumpro-
jektu pieņemtu. Mēs zinām, ka to nepieņems; un
tomēr mēs uzstājamies šeit un liekam priekšā šo
likumprojektu pieņemt, lai jūrnieki reiz par visām
reizēm zinātu, ka viņu darba algas nepacels, ka
tas_ nepacels arī nekādas tur plintmaņu biedrības, ka
nelīdzēs nekādas kombinācijas, nekāda mierīga gai-
dīšana.

Nevar gaidīt, ka palīdzība nāks kaut kur no aug-
šas, bet stāvokli varēs uzlabot vienīgi jūrnieku un
iekšējo ūdeņu braucēju streiks, un atkal streiks. Kā
citi_ strādnieki savu algu uzlabošanu panāk streika
cīņa, tāpat arī jūrnieki to var panākt tikai streika
cīņa. Jūrniekiem jānoorganizējas pret plintmaņiem
un citiem jūrnieku biedrības, komandieriem. Viņiem
nav jāklausās uz frāzēm, ka krizes laikā nevarot
streikot u. t. t. Viņiem jāskatās uz revolucionāra-
jiem strādniekiem, kas streiko un streikā, pretēji so-
ciāldemokrātu streiklaužu organizēšanai, gūst panā-
kumus.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Gulbi, tas neattiecas uz iesniegto likumpro-
jektu. Ludzu runāt par likumprojektu!

O. Gulbis (turpina): Šinī likumprojektā ir runa
par jūrnieku algām. Man neļauj runāt par to, kā šo
likumprojektu v_ar realizet._ Kā jau teicu, neviens
ne labajā spārna, ne centra nebalsos par šī likum-
projekta pieņemšanu un nodošanu kommisijai; tā-
pēc man jarunapar to,_kā to varētu realizēt, kā va-
rētu pacelt tagadējas jūrnieku zemās darba algas.

Tagad nevienam darba jūrniekam nemaksā vai-
rāk par 70 latu mēnesī. Meses zēnammaksā, sākot
no 15_ latiem līdz 45 latiem mēnesī. Kurinātāji un
vislielākais daudzums jūrnieku tagad strādā par ļoti
semu algu. To darīt viņus piespiež bezdarbs un
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bads. Visu to ievērojot, jārunā- par to, kā šo likum-
projektu var realizēt.

Buržuāzija šeit, protams, nepieņems nevienu
likumprojektu, kas uzlabotu jūrnieku dzīves, un dar-
ba apstākļus. Es atkārtoti uzsveru, ka jūrnieku dar-
ba un dzīves apstākļus uzlabos tikai tad, ja jūrnieki
izies streika cīņa. To pierada jau visi cīņas noti-
kumi, kādi ir bijuši ārzemju jūrniekiem, kas savu
stāvokli ir uzlabojuši — panākuši labākas dzīvo-
jamas telpas un augs_tāku_ darba algu, kā arī citas
tiesības — _ organizēšanas, preses brīvību un ko-
miteju dibināšanas tiesības. Kā jau teicu, jūrnieki
sava stāvokļa uzlabošanu panāks tikai tad, ja, neie-
vērojot streiklaužu organizēšanu un pretstreiku pro-
pagandu, viņi velēs komitejas, organizēs kuģa ko-
mitejas un organizēsies īstai revolucionārai cīņai,
lai jzietucīņa visi ka viens vienotā frontē. Tikai
tāda kārta jūrnieki panāks savu darba algu paaugsti-
nāšanu un vispār dzīves apstākļu uzlabošanu. Jūr-
niekiem panākumi šinī cīņā būs tikai tad, ja viņi ne-
klausīsies _uz visiem tiem apvārdotājiem, kādi pie
viņiem_ mēģina iet no plintmaņu puses. Tikai tādā
paša kārta, ka tagad citi strādnieki gūst panākumus
— tikai streika arī jūrnieki gūs panākumus.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Iesniegts
priekšlikums ar vajadzīgo parakstu skaitu —

liekam priekšā ierobežot runas laiku uz 5 minūtēm.

(Saucieni no vietām:_ „Uz trīs minūtēm!")
Viens deputāts var dabūt vardu pret, viens — par
šo priekšlikumu. Vardu neviens nevēlas? Lieku
šo priekšlikumu 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 no balsošanas. Tādu nav.
Par šo priekšlikumu nodotas 45 balsis, pret to no-
dotas 26 balsis. Priekšlikums pieņemts. Līdz ar to
runas _ laiks ierobežots uz 5 minūtēm,. — Vārds
deputātam: Bergami

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):
(Sauciens no vietas: „Aši, aši — tikai 5 minū-
tes!") Es ņemu vārdu tikai tāpēc, lai Ventspils
un Liepājas_jūrnieku vārdā brīdinātu Saeimas bur-
žuj'isko vairākumu no streika, ja mūsu likumprojek-
tu par jūrnieku apdrošināšanu noraidītu. Ja tas no-
tiktu, izceltos streiks, tāds pats, kāds pašlaik notiek
Ventspilī, kur streiko apmēram 500 jūrnieku. Ja
mušu hkumprojektu noraidīs, sekos vispārīgs, Lat-
vijas jūrnieku streiks. To pateikt nācu uz šīs kated-
ras. Es nebūtu ņēmis vārdu, bet redzēdams, ka ga-
tavojas ne tikai šo likumprojektu noraidīt, bet pat
noliegt par to runāt, ņēmu vārdu, lai pateiktu, kas
tāda gadījuma notiks. Kas cīņā uzvarēs — un no
ta es jus brīdinu — to redzēsim vēlāk. Streiks,
buržuju kungi, var būt ne tikai oikonomisks, bet arī
politisks. No oikonomiska streika var izaugt poli-
tisks streiks,_ ja iejauksies policija. Pret justi" politi-
sko cīņu strādnieki var iesākt arī politisku cīņu, un
kas bus uzvarētājs, to redzēsim vēlāk. Tas, Mīl-
berg, varat ari nebūt Jūs!

Latvijas jūrnieku stāvoklis pašreiz ir ārkārtīgi
slikts. Lai gan darba algas jau ir nosistas, sama-
zina arī uzturu. Ja līdz šim uzturam paredzēja Ls
2.20, tad tagad paredz tikai Ls 1.50. Lai gan likums
paredz, ka komandas skaits ir atkarīgs no toiinā-
žas daudzuma, to neievēro, kas atkal jūrnieku stā-
vokli pasliktina. Jūrniekiem jādzīvo uz kuģa šau-
ra zarkveidīgā spraugā, ko neapgaismo, neapkurina,
kas ir pilna utu un tarakānu. Visas šīs riebīgās pa-
rādības; moca jūrnieku, kam jādzīvo gandrīz vienīgi
uz juras, un nekur viņam 1 nav iespējams izkļūt no
savas spraugas. Sanitāros apstākļus uz kuģiem

Krājumā Saeimas Stenosrrafu
biroļā Rigā, Saeimas laukumā

stingri kontrole, be_t jūrnieku telpas, jūrnieku sprau-
gas šinīs _ miroņu zārkos neviens nekontrolē — tur
neviens ārsts'nelien iekšā! Mēs zinām, ka no bez-
darba apkarošanas fonda līdzekļiem ziedo summas
kuģu izlabošanai, bet tādas nedod kuģu strādnieku
dzīvokļu — telpu izlabošanai. Mēs protestējam
par kuģu īpašnieku apzeltīšanu, kas jūrniekiem nāk
tikai par ļaunu. Ne valdība, ne rēderi jūrnieku stā-
vokli nedoma uzlabot, bet jūrnieki to panāks cīņā.

Mes prasām darba apgādes pārņemt valsts rī-
cība, piedaloties tanīs arī jūrnieku pārstāvjiem, lai
tas nepārvērstos par spekulatīvām iestādēm algu
nosišanai. Tāpat mes prasām, lai visās ostās būtu
slhno kasu nodaļas, lai saslimušajiem: jūrniekiem ne-
būtu kaut kur ka suņiem jānomirst.

Jūrnieku stāvoklis vispār ir ļoti slikts, Agrāk
stūrmaņiem maksāja 300 latu mēnesī vai arī 225 la-
tus, bet tagad tikai 180 latu mēnesī. Matrožiem
1931. gada maksāja 100 latu mēnesī, 1932. gadā —

75 latus mēnesi
^

un tagad tikai 34 latus. Kurinātāji
1930. gada saņēma 110 latu mēnesī, 1932. gadā —
75 latus, bet tagad — 37 latus. Trimeriem 1932.
gada maksāja 67 latus, bet tagad — tikai 30 latu
mēnesī. Arī citiem kuģu kalpotajiem gluži tāds pats
stāvoklis. Ta tas ir ar kuģu mēchaniķiem, stjuar-
tiem un _citiem. 1930. gada stjuartiem maksāja 125
latus mēnesī, 1932. gada — 90 un_ 95 latus, bet
tagad —_ tikai 40 latu mēnesī. Lūk, tāpēc mēs
jus brīdinām Ventspils, Liepājas un citu jūrnieku
vārda. Gadījuma, ja mūsu likumprojektu noraidīs,
stāvoklis bus tāds pats kā ar Ventspils kuģu strād-
niekiem, un jūrnieki uzvarēs tāpat, kā uzvarēs
Ventspils ostas strādnieki.

_ Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Vārds
strādnieku un zemnieku frakcijas deputātam Gul-
bim. (Sauciens no vietas: „V5ņš taču jau runāja!"
— Sauciens pa kreisi: „Bet kas jums par darīša-
nu?" Starpsaucieni.)

O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija): —
Viņam arī ir Bolderajā kuģis! — Var redzēt, ka
jus, buržuji, gribat mums ne tikai runas laiku saīsi-
nāt, netikai muti aizbāzt, bet gribat pavisam likvi-
dēt strādnieku un zemnieku frakciju. Uz to jums
ir zobs, tāpēc ka tā tiešām, pastāsta ne tikai jūrnie-
ku, bet visu strādnieku patiesos darba apstākļus un
stāvokli un ari aicina strādniekus organizēties īstai
cīņai, lai viņi varētu atsvabināties no jūsu — bur-
žuju jūga. (Sauciens no vietas: „Pastāsti, kas ir
buržujs!") Jus izturaties tik izaicinoši, apspriežot
šo likumprojektu, tanī pašā laikā, kad par saviem
likumprojektiem, kas dod miljonus lauku lielburžu-
jiem un kuģu rēderiem, jūs varat runāt 2—3 un pat
5 sēdes; bet kad jārunā par darba jūrniekiem, tad
stunda jāuir par daudz. Tas pierāda, ar kādu mēr-
auklu jus pieejat strādnieku jautājumam, cenšoties
viņus ne tikai apspiest, ne tikai samazināt viņu dar-
ba algas.bet nostādīt viņus tādā stāvoklī, ka viņiem
nav nekādu tiesību. To pierāda tas, ka strādnie-
kiem, darba_ jūrniekiem un viņu vēlētiem pārstāv-
jiem Saeimā — strādnieku un zemnieku frakci-
jai nav nekādas iespējas izteikties par darba jūrnie-
ku un strādnieku stāvokli.

Tas pierāda.ka buržuāzijas vairākumam ar vi-
ņu valdības galvām bļodniekiem, kuri arī ir kuģu rē-
dereju līdzīpašnieki, zemgaļiem, katoļu mācītājiem
stukeleliem un citiem šis jautājums ir visvairāk bī-
stams. Ja runā par streiku, tad viņiem, lūk, bail,
ka no viņu milzu peļņas tiks noplēsts kāds santims,
ja jūrnieki sāks streikot un panāks savu darba algu
paaugstināšanu. Jūs baida tas, ka jūrnieki patiešām
neuzsāk cīņu par sava stāvokļa uzlabošanu. Tāpēc
arī šeit ne vienu reizi vien ir atskanējušas to pašu

9
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zemgaļu balsis, kas Ventspilī pateica, ka kommūni-
stu frakcija likvidējama. Arī tagad Zemgals ir tas,
kas kā otrais aiz Breikša parakstās par mutes aiz-
bāšanu strādnieku un zemnieku frakcijai.

Jūs varat aizbāzt muti, jūs varat sabāzt strād-
nieku un zemnieku frakciju cietumā, bet ciņu par
strādnieku interesēm, par strādnieku darba algām,
par viņu stāvokļa uzlabošanu jūs ne ar kādu mutes
aizbāšanu, ne ar kādu mūsu frakcijas likvidēšanu
nenoiikvidēsit. Streiki notiek un vēršas plašumā.
Ja Ventspilī streiko kuģu strādnieki, ja streikam pie-
vienojas arī jūrnieki, ja Liepājā streikoja somu jūr-
nieki, un nedabūja streiklaužus uz kuģa, un kuģim
no ostas vajadzēja iziet ar samazinātu komandu, tad
tas pierāda, ka Latvijas jūrnieki, neskatoties uz to,
vai šeit šo likumprojektu noraidīs, vai nenoraidīs,
vai aizbāzīs muti Latvijas jūrniekiem, tomēr izies
streika par savām prasībām. Latvijas jūrnieki iz-
ies streikā revolucionārās strādniecības vadībā, kas
viņu stāvokli uzlabos. (Priekšsēdētāja biedrs Ķ.
Pauluks zvanī.) Tur nelīdzēs nekas, nelīdzēs arī
mutes aizbāšana!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Prezidijs
liek priekša nodot šo likumprojektu sociālās likum-
došanas kommisijai. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
prezidija priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par prezidija priekšlikumu. (Sauciens no vie-
tas: „Zālītis arī jūrnieks!" — 0. Gulbis no vie-
tas: „Zālītis zina, ko jūrniekiem vajaga!" — „Mak-
šķernieki!") Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras no balsošanas. Par prezidija priekšlikumu no-
dotas 27 balsis, pret to nodota 41 balss, atturējies
1. Prezidija priekšlikums noraidīts. Līdz ar to no-
raidīts arī iesniegtais likumprojekts. —

Deputāts F. Cielēns lūdz prezidiju piešķirt vi-
ņam atvaļinājumu uz 1 mēnesi, sākot no š. g. 23.
maija. Prezidijsatbalsta šo lūgumu. Vai Augsta-
jam namam ir kādi iebildumi pret to? Iebildumu
nav. Atvaļinājums piešķirts. —

Deputāts Ml Dubins liek priekšā sociālās likum-
došanas kommisijā deputāta M. Dubina vietā ievē-
lēt deputātu S. Vitenbergu. Iebildumu nav? Tas
pieņemts. —

Budžeta kommisijās priekšsēdētājs deputāts V.
Gulbis iesniedzis priekšlikumu —

sasaukt frakciju padomes sēdi.

Prezidijs atbalsta šo priekšlikumu un liek priek-
šā pārtraukt sēdi uz 15 minūtēm. Iebildumu nav?
Tas pieņemts. — Lūdzu frakciju padomes locekļus
sapulcēties uz frakciju padomes sēdi.

(Pārtraukums no pīkst. 20.43—21.40.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde tur-
pinās.

2. dienas kārtības punkts — ministru pre-
zidenta atbilde uz deputāta V. Bast-
jaņa u. c. iesniegto jautājumu. Vārds
finanču ministrim Annusam.

Finanču ministris J. Annuss: Loti godātie de-
putātu kungi! Uz ministru prezidentam iesniegto
jautājumu pagodinos paziņot sekojošo.

Jautājuma iesniedzēji sava jautājuma 1. punktā
runa par to, ka Finanču ministrijai nav „iemaksāts"
līguma 18. panta paredzētais nodrošinājums 200.000
dollaru apmēra.

Šāds izteiciens dibinās uz pārpratumu, jo īste-
nība līguma 18. panta runa ir nevis par skaidras
naudas summu, bet par rokas ķilu, kas zviedriem bi-

ja nododama Finanču ministrijai līguma 1. pantā pa-
redzēto vērtspapīru veidā. Par rokas ķīlu, kā zi-
nāms, uzskata mantu, kuru ķīlas devējs nodod ķī-
las ņēmējam viņa valdīšanā. Šāds ķīlas veids šinī
gadījumā paredz, ka ķīlas ņēmējam ir tiesība uz lī-
gumā _minētā_ panta pamata (civillikumu 1443. pants)
realizēt šo ķīlu ārpus tiesas no brīvas rokas.

Finanču ministrija līguma 18. pantu varēja tul-
kot tādi, ka zviedru trestam vajadzēja deponēt mi-
nēto rokas ķīlu, saņemot līguma 1. pantā minētos
vērtspapīrus. Zviedru trests obligācijas rokas ķīlas
vajadzībām toreiz un arī līdz šim laikam nav depo-
nējis. Finanču ministrija līguma izpildīšanas, t. i.
nodrošinājuma nodošanas laikā, nav pieprasījusi ķī-
las deponēšanu, ar to pielaizdama neuzmanību.
(Sauciens pa kreisi: „Tikai!")

1933. gada 14. aprīlī Finanču ministrija
STAB'am ar vēstuli ir pieprasījusi deponēt Latvijas
valdības vērtspapīrus 200.000 dollaru nominālvērtī-
ba, uz ko 21. aprīlī saņemta atbilde, ka deponēšanu
principa nenoraida, bet aizrāda uz techniskām grū-
tībām un ieteic Latvijas valdībai stāties papildu sa-
runās ar zviedru trestu par šo un citiem jautājumiem
sakarā ar līgumu. Tomēr valdībai arī vēl tagad ne-
apšaubāmi _ir tiesība vajadzības gadījumā prasīt tie-
sa rokas ķīlas deponēšanu, pie kam attiecīga prāva
ceļama_ Rīgas apgabaltiesā; tādēļ jautājums par
varbūtējiem zaudējumiem šobrīd atzīstamas par at-
klātu.

Svarīgs vēl ir jautājums par to, ko 18. pantā mi-
nēta ķīla nodrošina. — KHa nodrošina nevien
STAB'a saistību, bet starp citu arī to saistību izpil-
dīšanu, kuras jāizpildaLatvijas sērkociņu fabriku ak-
ciju sabiedrībai. Šai sabiedrībai pieder Latvijā īpa-
šumi, no kuriem var nekavējoties apmierināt strād-
nieku un citu trešo personu prasības pret sa-
biedrību.

Kas attiecas uz 1. punkta beidzamo daļu —
„kas pie ta vaiinojams", tad fizisku personu varbūtē-
jo vainu varēs noskaidrot attiecīgā tiesa.

Atbildot jautājumam, kāpēc līgums slēgts zelta,
bet ne vienkaršos_ dollaros, vispirms jāatzīmē, ka
1926. gada 7. jūnija līgums domāts un faktiski slēgts
zelta dollaros, jo tai laika Ziemeļamerikas savieno-
tās valstīs pastāvēja taisni zelta valūta. Tā tad
nesaskaņas šinī ziņa nav nekādas.

Kas attiecas uz 1928. gada 7. jūnijā noslēgtā lī-
guma 1. panta minētajiem noteikumiem par aizņē-
mumu,_tad STAB's apņemas pirkt 6% Latvijas valsts
garantētas obligācijas vai ķīlu zīmes par 6 miljoniem
Ziemeļamerikas savienoto valstu dollaru. Savukārt
Ministru kabinets ar 1928. gada 29. decembra liku-
mu par arejo aizņēmumu bijis pilnvarots noslēgt 6
miljonuZiemeļamerikas savienoto valstu dollaru lie-
lu aizņēmumu — tā tad aizņēmumu Ziemeļameri-
kas savienoto valstu zelta dollaros. Aizņēmuma
atmaksas kartību sīkāk nosaka papildlīgumi un Lat-
vijas valdības obligāciju teksts. Tur minētais notei-
kums, ka atmaksa izdarāma Ziemeļamerikas savie-
noto _ valstu zelta monētās, izskaidrojams ar ne-
grozāmu kapitālu un _ naudas tirgus praksi un no-
teikumiem, kādi pastāv pie vērtsnapīru ievešanas
biržas. Zelta monētas ir viens no maksāšanas lī-
dzekļiem,

^
ar kādiem var atmaksāt zelta valūtā ie-

gūto aizņēmumu, bet bez zelta monētām var būt arī
citi maksāšanas līdzekļi. Ir tiesa, ka pēc Ziemeļ-
amerikas savienoto valstu un Anglijas atiešanas no
zelta standarta ta saukta zelta klauzula aizņēmumu
līgumos ir kļuvusi par nopietnu tautsaimniecisku
problēmu, kuru apspriež visas galveno valstu tiesas,
pie kam_ Amerikas un Anglijas tiesas ir taisni pieņē-
mušas lēmumu, ka pec atiešanas no zelta standarta
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zelta klauzula aizņēmuma līgumos nav uzturama, un
aizdevumi atmaksājami pēc nominālvērtības.

Ja arī pielaistu, ka līguma slēgšanas laikā at-
tiecībā uz zelta klauzulu būtu bijis iespējams darīt
izņēmumu, tad tomēr tas nav darīts, tāpēc ka valdī-
ba nedrīkstēja spekulēt uz starptautisko valūtu kri-
šanas iespējamībām.

Atbildot pēdējam jautājumam, kādus soļus val-
dība ir spērusi pret vainīgajiem valsts darbiniekiem,
valdība paskaidro, ka viņā spers attiecīgus soļus, ne-
izslēdzot vainīgo atstādināšanu no amata, tiklīdz iz-
meklēšana vienā vai otrā stadijā būs devusi pietie-
košus materiālus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ar vajadzīgo pa-
rakstu skaitu iesniegts priekšlikums —

atklāt debates pec finanču ministra atbildes uz deputāta
V. Bastjaņa u. c. iesniegto jautājumu.

Priekšlikumu parakstījuši deputāti F. Menderis,
A, Veckalns, V. Bastjānis u. c. Lieku šo priekšliku-
mu uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Mendera u. c. iesniegto priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Deputāta Mendera u. c. ie-
sniegtais priekšlikums pieņemts. —

Deputāti J. Lejiņš-Leja, G. Zemgals u. c. iesnie-
guši priekšlikumu:

«Liekam priekšā vēlā laika dēļ šīs dienas sēdi slēgt."

Iebildumu nav? Šis priekšlikums pieņemts.
Nākošā sēde būs 23. maijā, pīkst. 17.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 21.45.)

VI sesijas 8. sēde 1933. gada 23. maija.
(Atklāta pīkst. 17.02.)
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Bastjaņa u. c. iesniegto jautājumu par 200.000 dollaru
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4. Tieslietu ministra A. Ozola atbilde uz deputātu A.Ru-
devica u. c. iesniegto steidzamo pieprasījumu par
biedrības „Darba Jaunatnes" centrālās valdes uzsau-
kuma konfiscēšanu:

A. Ozols, tieslietu ministris 290
A. Rudevics (sociāldemokrāts 290
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292, 302

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija)
296, 302
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O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija) 300
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5i Pārgrozījums sodu likumos (3. lasījums) un redakcijas
kommisijās ziņojums:

E. Eliass, referents 301
6. Nākošā sēde ^ 306

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta —

Dienas kartībā: prezidija ziņojumi; ministru
prezidenta atbilde uz deputāta V. Bastjaņa u. c. ie-
sniegto jautājumu; tieslietu ministra atbilde uz de-
putāta A. Rudevica u. c. iesniegto steidzamo piepra-
sījumu;; pēc tam turpināsies agrāk izsludinātā die-
nas kartība, papildināta ar pārgrozījumiem un pa-
pildinājumiem kriminālprocesa un tiesu iekārtas liku-
mos, likumu par Liepājas-Alsungas dzelzceļa paga-
rināšanu līdz Kuldīgai, likumu par vienas nedēļas
papildu atvaļinājumu bez algas un ceļu aizņēmuma
obligācijai izsniegšanu valsts algotiem darbiniekiem,

. pārgrozījumiem noteikumos par krizes laika atvil-
kumiem no valsts darbinieku un strādnieku atalgoju-
ma un no valsts izmaksājamām pensijām un Ministru
kabineta iesniegto apstiprināmo tiesnešu sarakstu.
Iebildumu pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība
pieņemta. —

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi. —

Ministru kabinets piesūtījis Jelgavas pilsētas
miertiesneša lēmumu ar izziņu par Saeimas depu-
tātu Alfrēdu Frišmani, kurš apvainots uz sodu liku-
mu 230. panta 4. punkta pamata, un lūdz Saeimas pie-
krišanu minētā deputāta saukšanai pie tiesas atbil-
dības. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu deputātu
lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? 4
balsojot pret, šī lieta nodota deputātu lietu izmeklē-
šanas kommisijai. —

Lauksaimniecības kommisijā piesūtījusi Saeimas
prezidijam rakstu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
«Lauksaimniecības kommisijā.

1933. g. 19. maijā.
Saeimas prezidijam.

Pamatojoties uz kārtības rulla _ 165. pantu, paziņoju, ka
strādnieku un zemnieku frakcijas parstāvis_ lauksaimniecības
kommisijā —• deputāts F. Bergs nav apmeklējis 41 kommisijās
sēdi no vietas.

Lauksaimniecības kommisijā laipni lūdz celt Saeimai
priekšā priekšlikumu — ievēlēt lauksaimniecības kommisijā
deputāta F. Berga vietā citu deputātu.

Priekšsēdētāja b. J. Lejiņš.
Sekretārs F. Ankipans."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija): Sā-
kumā strādnieku un zemnieku frakcijas pārstāvis
piedalījās visās lauksaimniecības kommisijās sēdēs,
kādas šī kommisijā sasauca. Tā tas bija sākumā,
un man jāsaka, ka strādnieku un zemnieku frakcijas

9*
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pārstāvis sēdēs ne tikai piedalījās, bet uz sēdēm pa-
rasti ieradās pirmais un bieži vien ieradās arī tad,
kad nebija ieradušies tie kungi, kuri tagad apsūdz
strādnieku un zemnieku frakcijas pārstāvi, kā arī
arvien aizgāja pēdējais. Bieži vien strādnieku un
zemnieku frakcijas pārstāvis lauksaimniecības kom-
misijā novēroja tādu parādību, ka pilsonisko frakciju
pārstāvji un tāpat arī sociāldemokrāti sēdes sākumā
ieradās, parakstījās un drīz vien aizgāja.

Strādnieku un zemnieku frakcijas pārstāvis
vairs neieradās lauksaimniecības kommisijās sēdēs
tikai tad, kad bija pārliecinājies,, ka ne tas ir tas gal-
venais, ko veic lauksaimniecības kommisijā. Kā
viņšpar to pārliecinājās?

Savā laikā izcēlās liels troksnis par zvejniecī-
bas likumu. Izrādījās, ka vairāk simtu zvejnieku bija
padoti pilnīgai bada nāvei. Bija izdots likuma gro-
zījums, kas maziem zvejniekiem atņēma pēdējo ie-
spēju kaut cik kārtīgi _dzīvot. Šis likuma grozījums
aizliedza zvejot ar zināma acu platuma tīkliem. Zvej-
nieki drīkstēja zvejot tikai ar tāda acu platuma tīk-
liem, ar kuriem viņi neko nevarēja izzvejot, neva-
rēja sev iegūt pat dienišķo maizi.

Šis likuma grozījums bija izdots nēģu karaļa
Grantskalna un citu tamlīdzīgu interesēs. Strādnieku
un zemnieku frakcijas pārstāvis iesniedza priekšli-
kumu atcelt šo likuma grozījumu, jo, kā jau teicu,
tas bija izdots tikai nēģu karaļu labā un par sliktu
maziem zvejniekiem. Kad strādnieku un zemnieku
frakcijas pārstāvis šo priekšlikumu iesniedza, to ari
pieņēma. Strādnieku un zemnieku frakcijas pārstā-
vis sauca vārdā visus tos deputātus, kas parasti mēdz
uzstāties par zvejnieku aizstāvjiem — Mīlbergu,
Bachmani u. c, un noprasīja, ko viņi darīs, vai viņi
balsos par šo priekšlikumu, kas maziem zvejniekiem
dod iespēju dzīvot, vai nē: ko jūs tagad darīsit? —
ja jūs nenobalsosit par šo priekšlikumu,, tad mēs zi-
nāsim, un arī zvejnieki zinās, ko darīt, tad nākošajās
vēlēšanās jums veltīgi cerēt uz zvejnieku balsīm.
Kad viņi izdzirda šīs savu vēlētāju balsis uz strād-
nieku un zemnieku frakcijas ierosinājumu, viņi gan
nobalsoja, gan pieņēma šo likumu zvejnieku labā,
bet turpat arī šis likums apgūlās. Tad strādnieku un
zemnieku frakcijas pārstāvis pārliecinājās, ka gal-
venais darbs nav kommisijā; galvenais darbs un uz-
devums ir — iet pie masām un teikt: kamēr jūs ne-
uzstāsities organizēti, kamēr jūs šos mīlbergus un
pārējos nepiespiedīsit pildīt likumus, jums nepalīdzēs
ne lauksaimniecības, ne citas kommisijās.

Lūk, tad arī mēs, strādnieku un zemnieku frak-
cija, kommisiju sēdēs piedalījāmies par tik, par cik
mēs turējām par vajadzīgu piedalīties, jo mēs zinām,
ka galvenais nav vis piedalīšanās kommisijās, bet
gan iešana masās un to sagatavošana, lai viņas šā-
dus likumus prastu aizstāvēt. Ja patlaban strādnie-
ku un zemnieku frakcijas pārstāvis lauksaimniecības
kommisijās sēdēs nepiedalās, tad tas nenozīmē, ka
viņš tur vispār nepiedalīsies; viņš piedalīsies, par cik
viņš to atradīs par vajadzīgu. Tā nostāda šo jautā-
jumu strādnieku un zemnieku frakcija.

Man visvairāk jāprotestē pret to, ka strādnieku
un zemnieku frakcijas pārstāvi no kommisijās izslē-
dza. Jūs kommisijās esat pārvērtušas par iestādēm,
kas izpilda ne strādnieku, bet lielo uzņēmēju un fabri-
kantu prasības, tāpēc mums jāprotestē pret strād-
nieku un zemnieku frakcijas pārstāvja izslēgšanu,
Mūsu frakcijas pārstāvji kommisiju sēdēs piedalīsies,
par cik viņi turēs par vajadzīgu tanīs piedalīties.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai Augstais nams
liek priekša deputāta Berga vietā lauksaimniecības
kommisijā kādu citu kandidātu? Pagaidām tāda nav.
— 1. dienas kārtības punkts ir izsmelts. —

2. dienas kārtības punkts — ministru pre-
zidenta atbilde uz deputāta V.Bast-
j ā ņ a u. c. iesniegto j a u tā j u m u. Pagāju-
šajā sēdē tika nolemts pēc finanču ministra dotās at-
bildes atklāt debates, Debates atklātas. Vārds valsts
kontroliera vietas izpildītājam P. Vanagam.

Valsts kontroliera vietas izpildītājs P. Vanags:
Godātie deputātu kungi! Jautājums par drošības
naudas neieturēšanu no zviedru sērkociņu sindikāta
ir saviļņojis visu sabiedrību. Par šo jautājumu ir
rakstīts ari presē. Šis jautājums ir iekļuvis presē
sakarā ar senāta virsprokūrora slēdzienu; tāpēc es
izlietoju izdevību dot tuvākus paskaidrojumus par
lietas faktisko gaitu. —?

Iesniegtajā jautājumā valdībai ir izvirzītas trīs
lietas: vispirms tā saucama zelta klauzula, tad —
drošības deponējums un, treškārt, finanču ministra
atziņa attiecībā uz strādnieku stāvokļa noteikšanu.
Visi šie jautājumi skar laikmetu pēc līguma noslēg-
šanas un ratificēšanas Saeimā; tāpēc runāt tieši par
paša līguma izcelšanos un par tiem apstākļiem, kas
bija ar to sakarā, man liekas.ir lieki, un es apstāšos
tikai pie jautājumiem, kas ir izvirzījušies pēc līguma
noslēgšanas.

Likums par ārējo aizņēmumu, kas izdots 1928.
gadā, pilnvaro valdību noslēgt aizņēmumu 6 miljonu
Amerikas dollaru apmērā un uzdod valdībai izstrādāt
tuvākus noteikumus un šo aizņēmumu realizēt pēc
iespējami izdevīgāka kursa. Bet tālāk jāsaka, ka
tanī pašā dienā, kad Saeima pieņēma likumu par šo
aizņēmumu, ir apstiprināts līgums ar zviedru sērko-
ciņu sindikātu par sērkociņu un sērkociņu skaliņu ra-
žošanu un pārdošanu Latvijā. Tā tad jau ar šo otro
likumu Saeima ir pieņēmusi noteiktu lēmumu par
ārējo aizņēmumu un reizē ar to noteiktu likumu par
sērkociņu ražošanu pie mums Latvijā.

Šo līgumu, kas slēgts 1928. gadā un apstiprināts
Saeima tāpaša gada decembrī, var sadalīt divās da-
ļas: pirmā daļa par ārējo aizņēmumu — līguma 1.
panta, un otrā daļa — sērkociņu un skaliņu ra-
žošanas, — pārdošanas līgums,, kas aptver pārē-
jospantus. Līgums par ārējo aizņēmumu, t. i. zviedru
līguma 1. pants, vispirmā kārtā interesē valsts kasi;
turpretim līgums par sērkociņu monopolu patiesībā
ir tautsaimnieciskas dabas līgums,, kas tieši uz valsts
budžetu un valsts kasi neattiecas, jo šinī līgumā ne
akcīzes, ne arī kādi citi nodokļi nav skarti.

_ Bija paredzēts, ka ārējā aizņēmuma līgumu rea-
lizēs, pārdodot Latvijas valdības izdotās vai viņas
garantētas obligācijas Ziemeļamerikas savienoto
valstu dollaros starplaikā no līguma ratificēšanas
līdz 1930. gada 1. janvārim, pie kam tai aizņēmuma
daļai, ko gribēja saņemt 1928. gadā, bija paredzēts
kurss 89, bet aizņēmuma daļai pēc 1929. gada 1. jan-
\ara_— kurss 92. Tā tad patiesībā izdevīgāk bija šo
aizņēmumu saņemt 1929. gadā, kad kurss bija aug-
stāks. Bez tam arī praktiski 1928. gadā nevarēja to
izdarīt. Šī aizņēmuma summas ir ienākušas trijās
daļas un samaksātas, nenogaidot līgumā paredzēto
beigu termiņu. Pirmā daļa ir iemaksāta 29. ianvārī,
otra daļa — 16. februārī, un trešā daļa — 12. martā.

Atgriežoties pie senāta virsprokūrora lēmuma,
kurš ir pubHcētsun kuru man tā tad ir tiesība te kri-
tizēt, man jāaizrāda, ka senāta prokurors pārmet Fi-
nanču ministrijai, ka tā neesot nekavējoties piepra-
sījusi naudu, betValsts kontrolei — ka tā neesot tam
sekojusi. Man jāaizrāda, ka šis senāta virsprokūro-
ra lēmums jāatzīst par pārsteidzīgu un nesaskanošu
ar likumu, jo,_ ka redzat, nauda ir saņemta laikā, un
ta tad patiesība te nekādus iebildumus nevarēja
celt.
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Līguma nebija tuvāk paredzēti techniski notei-
kuml_ ka visa šī operācija realizējama, kādas, būsobligācijas, kāda veida tas saņems u. t. t ; tāpēc,
protams, Ministru kabinetam vaiadzēja izdot tuvā-
kus noteikumus šinī jautājumā. Man jākonstatē, ka
Mjnistru kabinets vairāk nekādus noteikumus, ne-
kādus rīkojumus nav izdevis, bet visu iniciatīvu ir
pārņēmis finanču ministris. Finanču ministris, lai torealizētu, vispirms ir parakstījis šādus divus līgu-
mus: 1) 1929. g. 26. janvārī viņš ir parakstījis pa-
skaidrojumu pie līguma starp Latvijas valdību un
SJAB'u — šo līgumu ir parakstījis finanču ministris
no vienas puses un STAB'a pārstāvis no otras puses
— un 2) 1930. g. 31. jūnija finanču ministris ir parak-
stījis financešanas līgumu ar Higginsons un Co
Ņujorka., Šai līguma paredzēta banka, kurai jāizved
finanču operācijas.

Šie ir tie svarīgie līgumi, kuri zināmā mērā at-
šķiras no tiem principiem, kas ievesti Saeimas ap-
stiprinātajā pamatīīguma. Kā jau teicu, tos ir pa-
rakstījis vienīgi finanču ministris, neizprasot ne Mi-
nistru kabineta, ne Saeimas_ piekrišanu un līgumus
priekš to parakstīšanas neiesūtot arī Valsts kontrolei,
atsauksmei. Šos līgumus ir parakstījis toreizējais
finanču ministris Petrevics. Valsts kontrolei šie lī-
gumi arī pec tam nav piesūtīti, un mēs tos dabūjām
tikai tagad, izdarot šinī jautājumā revīziju.

Aizņēmuma līgums ir sevišķā formā. Tas ir pa-
tiesība pirkšanas-pardošanas līgums, ar kuru zviedru
trests Ir uzņemies pirkt Latvijas garantētās obligā-
cijas vai arī Latvijas valdības tieši izrakstītās ķīlu
zīmes Ziemeļamerikas savienoto valstu dollaros.

Finanču. ministrija nav varējusi tās nodrukāt,
tā'pec šinī laika finanču ministris ir radījis jaunu do-
kumentu — tā saucamās pagaidu obligācijas.

Pagaidu obligācijas bija pavisam 12 gabalu par
500 000 dollaru gabalā. Šinīs pagaidu obligācijās un
finanču ministra paskaidrojumā pirmo reizi ir ie-
vesta tā saucamā zelta klauzula. Šīspagaidu obligā-
cijas_un arī orīģinalobligācijas ir nosauktas par zelta
obligācijām Te Valsts kontrole saskata atkāpšanos
lio.namata līguma un pārgrozījumus Saeimas apsti-
prinātajā līguma.

Uz obligācijām ir šāds uzraksts: „Nominālais
kapitāls un augli maksājami Ziemeļamerikas savie-
noto valstu zelta naudā, kas svara un proves ziņā
ekvivalenta 1929 eada 15 janvāra pastāvošajam
naudas standartam," Tā tad izmaksājamie Ziemeļ-
amerikas savienoto valstu dollari piesaistīti zināmam
zelta_ daudzumam, kāds tas skaitījās 1929. gada 15.
janvārī.

Rodas jautājums, vai šie noteikumi saietas ar
Ikumdeveju un līgumslēdzēju gribu, jo formāli Saei-
mas apstiprinātajā līgumā zelta klauzulas nav.

Līgumu parastīiis valdības vārdā bij. finanču mi-
nistris Liepiņa kungs. Viņš savā paskaidrojumā
Valsts kontrolei paziņojis, ka, līgumu slēdzot, par
zelta klauzulu rima nav bijusi; runa bijusi vienkārši
par Ziemeļamerikas savienoto valstu doīlariem.

Protams, tanī laikā, kad paskaidrojumus rakstī-
ja kad izgatavoja obligācijas, praktiski starp Ziemeļ-
amerikas savienoto valstu doīlariem un zelta dolla- ,
riem starpības nebija, tie bija ekvivalenti Tomēr, <
ievērojot to, ka līgumu slēdza 35 gadiem, šim jautā-
jumam nevarēja tik vienkārši paiet garām. Vaļa- ;
dzeja to pārbaudīt un tikai tad pieņemt. \

Tālāk — vēl viens apstāklis. Finanču ministri-jas juriskonsults Vāgnera kungs ir taisījis piezīmi, 1
ka noteikums par zelta klauzulu ir ārkārtīgi smags, i
un aizrādījis arī vēl uz kādu citu apstākli, kas arī at- 1
tiecas uz šīm obligācijām — maksāšanas ierobežo- 1
jumiem force majeure gadījumos. Kā tagad re- I

drams, šīm obligācijām nav paredzēti nekādi force
majeure gadījumi. Šis pants obligācijās skan apmē-
ram ta: „Republika maksā šīs obligācijas kapitālu
un augļus kara_ un miera gadījumos, neatkarīgi no šīs
obligācijas turētāja tautības vai dzīves vietas, neat-
karīgi no jebkādas republikas vai tās sastāvdaļas,
vai jebkuras citas likumīgas varas rīkojuma, līguma
vai konvencijas."

Šie noteikumi, protams, ir ārkārtīgi smagi.
Agrākajos līgumos tādi nav bijuši. Šādus noteiku-
mus pēc Valsts kontroles ieskatiem finanču ministris
nevarēja parakstīt bez speciālas pilnvaras. Līdz ar
to gribam konstatēt, ka finanču ministris šeit ir it kā
pārkāpis savas varas robežas.

Visus oficiālos dokumentus, ir līdzi parakstījis
Finanču ministrijas saimniecības departamenta di-
rektors Miezis.

Pieejot jautājumam no tautsaimniecības vie-
dokļa, stāvoklis varēja būt tāds, ka bez zelta klau-
zulas, varbūt nebija iespējams dokumentus izlaist
Ņujorkas biržā. Tādā gadījumā — jabez zelta klau-
zulas nevarēja iztikt, finanču ministrim vajadzēja
griezties pie valdības un prasīt, ko darīt: vai nu at-
teikties no aizņēmuma, vai pieņemt zelta klauzulu.
Tas nav darīts. Tur mēs redzam varas pārkāpšanu.

Šim, jautājumam ir pieskāries arī senāta virspro-
kūrors, kā tas redzams viņa it kā intervijā presē.
Viņš saka, ka Valsts kontroles izziņā neesot re-
dzams, uz kāda pamata republikas vārdā finanču mi-
nistris noslēdzis līgumu bez jebkādas valdības, piln-
varas, un kāpēc Valsts, kontrole neesot cēlusi iebil-
dumus. — Vispirms —? izziņā, ko esam nosūtījuši pro-
kuroram, redzams, ka tāda pamata nav. Kāpēc fi-
nanču, ministris to darījis — grūti saprast. Finanču
ministris saka, ka viņš bijis pārliecināts, ka tas ir
tīri techniskas dabas līgums, un tāpēc viņam nekā-
das pilnvaras nebijušas vajadzīgas; viņš to varējis
izdarīt kā finanču ministris uz vispārīgo noteikumu
pamata.

Kas attiecas uz jautājumu — kāpēc Valsts kon-
trole pret to nav cēlusi iebildumus, tad jāsaka seko-
jošais.

Valsts kontrole nav uzraudzības, bet revīzijas
iestāde. Tā nenoliek blakus katram resora ierēdnim
savu ierēdni, bez kura pirmais nevar neko darīt; tā
neiejaucas arī līgumu un sarunu gaitā un nekontrolē
katru resora izejošu rakstu, bet izdara tikai revīzi-
ju: iepriekšē'Vi faktisko un pēcrevīziju. Šinī gadī-
jumā minētie dokumenti bija jāiesūta Valsts, kon-
trolei, bet iesūtīti tie nav. Valsts kontrole par tiem
nekā nezināja un tāpēc nekādu atsauksmi nevarēja
dot. Kas attiecas uz dokumentu neiesūtīšanu, tad te
Valsts kontrole varēja darīt tikai vienu, proti — uz-
likt 100 latu lielu naudas sodu. Nekādas citas iespē-
jas nebija.

Kas attiecas, uz Valsts kontroles pārbaudīšanu
vispār, tad varu ziņot sekojošo-.

Tā kā Valsts kontrole nevar pārbaudīt visas
valsts mantas apgrozījumus pilnos apmēros, tad
Valstskontroles padome katru gadu nosaka apmē-
rus, kādos tie jāpārbauda. Pirmais maksājums ie-
nāca 1928/29. gadā. Tā kā tas nebija galīgais mak-
sājums, tad Valsts kontrole nolēma pārbaudi neizda-
rīt. Maksājuma otro un līdz ar to pēdējo daļu iemak-
sāja 1929./30. gadā. Tad Valsts kontrole šo summu
pārbaudīja.

Pārbaude rādīja, ka viss saskan ar līgumu. Bija
vonstatets, ka_ visas līgumā noteiktās summas, bija
enakušas. Taka dollaru kurss neatšķīrās no zelta
vursa, un ta ka paskaidrojumi Valsts kontrolei ne-nj'a iesūtīti (saucieni pa kreisi: _ „Klau, klau!"), tad
e nekādas domstarpības neradās.
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Pēc pirmās pārbaudes Valsts kontrole interesē-
jās, kā nokārtoti citi jautājumi, kā ir ar obligācijām
u. t. t. Pirmā pārbaude notika 1930. gada vasarā.
Tad atbilde bija tāda, ka obligācijas vēl neesot no-
drukātas; tāpēc šī pārbaude nedeva nekādus re-
zultātus.

Man jāaizrāda, ka šī līguma noslēgšana ar fi-
nanču aģentu ir vilkušies ļoti ilgi — no 1929. gada
līdz 1930. gada 1. jūnijam. Uz Valsts kontroles jau-
tājumu, kāpēc līguma slēgšana velkas tik ilgi, saņē-
ma atbildi, ka izvirzījušies tādi jautājumi, ko neesot
iespējams tik ātri nokārtot, tāpēc novilcinājusies arī
orīģinālobligāciju drukāšana. Tās nodrukātas tikai
1930. gada beigās, un pagaidu obligācijas apmainī-
tas pret orīģinālobligācijām tikai 1931. gada 10. jan-
vārī. Šis noilgums praktiski nekādus sarežģījumus
nav radījis, jo viss aizņēmums ir jau agrāk iemak-
sāts pret pagaidu obligācijām.

Tā tad noskaidrojot šo jautājumu, mēs varētu
teikt, ka finanču ministris zelta klauzulas jautājumā
pēc Valsts kontroles ieskata ir pārkāpis pilnvaras;
faktiski viņš nekādas pilnvaras nav saņēmis, un viņu
varētu vainot par varas pārkāpšanu. — Šinī jautā-
jumā vainojams tikai finanču ministris, kurš saskaņa
ar likumu par minstriju iekārtu atbild par lietderību
un likumību un arī attiecībā uz aizņēmumiem ir sai-
stīts ar biiušoKrievijas likumu I sējuma 2._ daļas 594.
un 596. panta noteikumiem: pārējos ierēdņus šinīs
pārkāpumos vainot nevarēja.

Pārejot pie līguma otrās — tautsaimnieciskās
daļas, kuru mēs varētu saukt par līgumu par privāta
sērkociņu monopola ievešanuLatvijā, jāsaka, ka tam
ir tīri tautsaimniecisks raksturs; tas regulē sērkoci-
ņu skaliņu eksportu un privāto monopolu, ko valsts
aizsargā kā pret iekšējo, tā ārējo konkurrenci. Tā-
pēc monopolam bija jāuzņemas zināmi pienākumi
pret valsti — jālaiž tirgū sērkociņi par minimālo ce-
nu, jāgarantē zināma eksporta kvote un kaut mini-
mālās strādnieku prasības viņu atlaišanas un pār-
celšanas gadījumos.

Lai nodrošinātu šo pienākumu pildīšanu un tāpat
arī 1, panta pēdējā daļā paredzēto izdevumu segša-
nu, 18. pants paredz drošību: STAB'am jānodod
Latvijas valdībai obligācijas par 200.000 dollaru; ta
tad jādod ne nauda, bet pašas Latvijas valdības iz-
dotās obligācijas.

Var rasties jautājums, kāpēc drošība nav pra-
sīta naudā vai citādos vērtspapīros, bet tā paredzēta
pašas Latvijas valdības izdotajās obligācijās, — Uz
to var atbildēt — kā tas noskaidrots izziņā un sa-
runās ar līguma slēdzējiem —, ka tanī laika zviedru
sērkociņu sindikāts uz skaidras naudas deponēšanu
nav iegājis, aizrādot, ka tā būtu. faktiski aizņēmuma
palielināšana, kas tam nebūtu pieņemams. Tāpēc ir
apstājušies pie otras formas, proti — pie tās, ka Zvie-
drijas sindikāts deponētu zināmu daudzumu Latvijas
valdības izdoto obligāciju.

Šī gada martā Saeimas kommisijā pacēlās jau-
tājums par strādnieku prasībām pret sērkociņu sin-
dikātu. Sakarā ar to, izpildīdams valsts kontrolie-
ra pienākumus, es uzdevu pārbaudīt šī monopola lī-
guma pildīšanas pusi un vispirmām 1kārtām noskai-
drot jautājumu par tām drošībām, pret kurām strād-
nieki varētu vērst savas prasības. Šī gada aprīlī iz-
ziņā noskaidrojās, ka tāda nodrošinājuma nav, ka
līdz šim laikam Finanču ministrija nav to pieprasījusi
un nav arī saņēmusi. Par to sastādīja attiecīgu aktu,
un es uzdevu tūlīt turpināt revīziju un noskaidrot vi-
sus apstākļus, kāpēc šis nodrošinājums nav ieturēts.
— Šinī jautājumānoskaidrojās sekojošais.

Parasti, slēdzot līgumus, nodrošinājumu kā līgu-
ma sastāvdaļu pieprasa un iemaksā, deponē jau

priekš līguma parakstīšanas. Līguma parakstīšanas
brīdī deponējumam jau vajaga būt.. Tāda gadījuma
drošības jautājums ir pilnīgi skaidrs un drošs, un ne-
kādi pārpratumi nevar notikt. Šinī gadījuma — slē-
dzot šo līgumu, drošība bija paredzēta tādos vērts-
papīros, kādi līguma noslēgšanas un parakstīšanas
brīdī nemaz neeksistēja, kurus vajadzēja radīttikai
pēc tam, kad līgums bija jau noslēgts un ratificēts.

. Te nu, ir viens no tiem kļūmīgajiem iemesliem,
kāpēc šis jautājums ir_ sarežģījies. Nodrošinājumu
varēja saņemt tikai vērtspapīros, kurus bija apņe-
mies deponēt sērkociņu sindikāts. Šīs obligācijas
vajadzēja atstāt Finanču ministrijas resp. valdības
rīcībā.

Radās vēl viens jauns sarežģījums. Līguma pa-
redzētas tikai obligācijas — vērtspapīri, kuriem ir
biržas dokumenta raksturs, un kuri ta tad var cirku-
lēt biržā; bet, kā redzējām, vajadzība nokārtot ve-
selu rindu formalitāšu nedeva iespēju tūlīt pirmajā
laikā šīs obligācijas izgatavot. Tāpēc Finanču mini-
strija ir radījusi — es gribētu teikt — vienu blakus
dokumentu, starpdokumentu. Tas ir ta saucamas
pagaidu obligācijas, kas izdotas naudas saņemšanas
momentā, t. i. 1929. gada janvārī, februārī un marta.
Orīginālobligācijas nodrukātas 1930, gada beigas un
apmainītas pret pagaidu obligācijām 1931. gada 10.
janvārī.

Juridiski te rodas jautājums, ko tad vaļadzēja
ieturēt: pagaidu obligācijas, vai orīginālobligācijas?
Pagaidu obligācijas faktiski ir Latvijas valdības kvi-
tē par saņemto aizņēmumu, tās nav biržas doku-
menti; tāpēc tās nevarēja būt par vērtspapīriem,
kuri cirkulē biržā, kā tas izprotams no līguma kon-
teksta. Pagaidu obligācijas navdokuments līguma
nozīmē; tāpēc šīs pagaidu obligācijas, kas ir izdo-
tas 1929. gada sākumā, nevarēja ieturēt un nevarēja
prasīt, lai zviedru_ sindikāts tas deponētu Latvijas
valdībai Par tādām varētu but tikai orīginālobligā-
cijas, kuras, kā jau teicu, radās tikai 1931. gada sā-
kumā.

Kā un kad tās varēja ieturēt? Man jāsaka, ka
nodrukātā līguma 18. paragrāfa šis termiņš nav no-
teikts. Tur nav noteikts, līdz kuram termiņam zvie-
dru sindikātam jāno_do_d Latvijas valdībai šīs viņas
pašas obligācijas; tāpēc, juridiski tulkojot, man jā-
saka, ka šīs obligācijas varēja nodot un saņemt tikai
tanī momentā, kad radās pretprasība, t. i. tanī mo-
mentā, kad valdība nodeva zviedru sindikātam sa-
vas orīginālobligācijas. Tanī momenta, t. i. 1931. ga-
da 10. janvārī, radās iespēja un nepieciešamība sa-
ņemt atpakaļ obligācijas par 200 000 dollaru ka no-
drošinājumu Latvijas valdībai.

Juristu starpā te ir strīdus. Finanču ministris
savā atbildē norādīja, ka finanču ministris, izsniedzot
obligācijas STAB'am,, nav varējis tās aizturēt, bet
viņam bijis tās visas jānododun pēc tam no zviedru
sindikāta STAB/a jāprasa atpakaļ. Viņš to bāze uz
noteikumiem, kas paredzēti līguma latviešu teksta
18 paragrāfā. Tur teikts tā, ka nošī līguma izrieto-
šo valdības, kā arī trešo personu prasību nodrošinā-
šanai STAB/s nodod Finanču ministrijas rīcībā
200.000 dollaru kapitālu. Vācu tekstā šis vārds „no-
dod" ir izteikts ar vārdu „hinterlegt". Tā tad nodod,
deponē.

Man jāsaka, ka šis teksts nesaskan ar līguma
oriģinālu un ar to. kas ir iespiests „Valdības Vēst-
nesī". „Valdības Vēstnesī" šis vārds nav „hinter-
legt", ko varētu tulkot tā, ka zviedru trests deponē
obligācijas par 200.000 dollaru, bet gan vārds „hin-
terlāsst" , ko varētu tulkot tā, ka zviedru trests at-
stāj valdības rīcībā šīs obligācijas par 200 000 dai-
ļam.



269 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 8. sēde 1933. gada 23. maijā. 270

Ja nu zviedru sindikāts k paredzējis šis obligā-
cijas „atstat" valdības rīcība, tad skaidrs, ka vaja-
dzēja tas'paņemt. Šinī momentā, man jāsaka, ir no-
ticis viens no tiem, gribētos teikt, varas bezdarbības
momentiem, kad tas,kas valdībai pienācās un ko va
jadzēja saņemt, nav saņemts. Ja arī līgumā būtu
vārds „depone" — orīginaliīgumā ir „hinterlāsst" —,
arī tad Finanču minstrijai vajadzēja šīs obligācijas
aizturēt, jo pie pirkšanas-pārdošanas līguma valdī-
bai bija tiesības pārņemt savā valdīšanā to, ko pēc
liguma_ vajadzēja nodot. Bet orīginālteksts runā ci-
tādi ; tapec pec maniem un valstskontroles uzskatiem
valdībai vajadzēja obligācijas aizturēt, un proti tad,
kad orīginālobligācijas apmainīja pret pagaidu obli-
gācijām.

Rodas jautājums, kāpēc šinī laikā tas nav izda-
rīts. Te nu man jāceļ jums priekšā oriģināldoku-
menti.

Pēc noslēgtā līguma_ visas obligācijas nodrukāja
Ņujorka. No turienes _tas_ pārveda uz Zviedriju, uz
Stokholmu. Stokholma tas vajadzēja parakstīt un
apliecināt vaidības_ pilnvarotai personai. Šinī gadī-
juma šī_ pilnvarotā persona bija Latvijas sūtnis
Zviedrija. Obligācijas bija izdotas apmaiņai pret
pagaidu obligācijām,.

Par šo lietu ir bijusi diezgan gara sarakstīšanās,
bet gala rezultāts bija tas, ka 12. decembrīlika no-
sūtīts raksts Latvijas sūtnim Stokholmā, kurā bija
sīki noradīts.ka jāparaksta obligācijas, kam uz tām
obligācijām jābūt virsū, kā jāsaņem atpakaļ pagaidu
obligācijas. ka_ jāsaņem kvītes u. t. t. Vārdu sakot
— bija. paredzēta visa procedūra.

Šis raksts nu pilnvaro Latvijas sūtni Zviedrijā
nodot orīginālobligācijas, bet šinī pilnvarojumā abso-
lūti nekas nav teikts par to, ka no Zviedrijas vajaga
prasīt jeb faktiski ieturēt obligācijas, kas pēc līguma
atstājamas Finanču ministrijas rīcībā. Par šo obli-
gāciju ieturēšanu tanī rakstā absolūti nekas nav
teikts.

Šo rakstu saņēmis, sūtnis viņam uzticētos uzde-
vumus izpildīja precīzi, un ar to lieta izbeidzās.
(Starpsaucieni: „Kas rakstīja?") — Par to runāšu
talak. —

Man jāsaka, ka visus šos 2 gadus — nevis 8 ga-
dus, kā tas vienu otru reizi ir rakstīts presē, bet 2
gadus—, sākot no 1931. gada 10. janvāra līdz šim lai-
kam par obligāciju pieprasīšanu un nodrošinājumu
Finanču ministrijas lietās nav atrodams absolūti ne-
viens burts Ir vesela rinda daždažādu rakstu, pie-
prasījumu, ir notikušas dažādas noskaidrošanas, bet
šinī lieta nav absolūti neviena raksta, neviena pie-
prasījuma, neviena jautājuma. Tas ir palicis pilnīgi
ārpuse.

Minēto rakstu parakstījis toreizējais finanču mi-
nistris Petrevics un valsts saimniecības departa-
menta vicedirektors Celmiņš. Lai noskaidrotu, kā
tas ir noticis, vispirms griežamies pie tiem darbinie-
kiem, kuriem šinī jautājumā vajadzēja kaut ko darīt,
proti — pie tās nodaļas, kurai vajadzēja kārtot lī-
guma financiālo dalu — pie bankas nodaļas vadītāja
Gailīša.

Gailītis mums īsos vārdos paskaidroja sekojošo:
„Kungi, es no līguma lietām neko nezinu. Es izpil-
dīju tikai rakstveža vietu, uzrakstīdams to. ko man
lika priekšā. Par līgumu tuvāk neinteresējos. Ne-
zinu, vai drošība bija iemaksāta vai nē. un vai to va-
jadzēja, 'vai nevajadzēja iemaksāt. Līguma orīgi-
nals_ man nebija nodots" (lai gan tas nodrukāts at-
radās uz galda); „tāpēc es šinī lietā vairāk neko ne-
varu pateikt."

Griežamies pie līdzi parakstītāja, kas atbild par
lietas faktisko pusi — ministris ne katrreiz ir vaino-

jams —, t. i. pie Celmiņa kunga. (Sauciens no vie-
tas: „Hugo Celmiņa?") — Ne pie Hugo, bet Gusta-
va Celmiņa — Finanču ministrijas saimniecības de-
partamenta bij. vicedirektora.

Gustavs Celmiņš paskaidroja, ka viņš Finanču
ministrijas saimniecības departamentā esot vadījis
tikai apdrošināšanas nodaļu, ne par ko vairāk ne-
esot interesējies, un citu pienākumu viņam neesot
bijis. Kāda diena pie viņa ieradies nodaļas vadītājs
Gailītis un teicis, ka steidzīgi jāsastādot akts, kas
tūlīt nosūtama uz Stokholmu. Gailītis šo rakstu esot
pārbaudījis, tas saskanot ar visiem likumiem un no-
teikumiem un esot saskaņots arī ar Mieža kungu.
Mieža kungu nevarot dabūt rokā, tāpēc šis raksts
japarakstot Celmiņam. Viņš to arī parakstījis.

Šinī_ gadījumā gribu konstatēt, ka, izejot no lie-
tas apstākļiem, faktiski ta ari ir bijis. Objektīvi ru-
nājot, šis vicedirektors to parakstījis tieši uz nodalās
priekšnieka noradījurnu_ un iegalvojumu, nezinādams,
kas tur faktiskļ ir. Talak šo rakstu parakstījis finan-
ču ministris pārliecība, ka tas ir_ saskaņots ar liku-
mu un līgumu, un ka ta ir faktiskā puse, par kuru at-
bild līdzi parakstītāji, bet ne ministris. (Sauciens no
vietas: „Kas ir raksta autors?") — Rakstu uzrak-
stījis nodaļas vadītājs Gailītis.

Tālāk noskaidrojās sekojošais. Saimniecības
departamenta direktors izteicās apmēram šādi.

Šim līgumam — tam varētu piekrist — ir divas
puses: arēja aizņēmuma puse, kura pēc viņa ieska-
tiem bijusi svarīga un piekritusi saimniecības depar-
tamentam, to viņš kārtojis, un otra puse — tā sauk-
tais sērkociņu monopola līgums, kura pēc departa-
menta sadalīšanas viņa pārzināšanā neesot bijusi;
tapec viņš par to neesot interesējies, bet rūpējies tikai
par savu parzināmo_ daļu. Viņš bijis pārliecināts, ka
to lietu it ka vajadzējis kārtot otram departamentam.
Protams, katras personas individuālo vainu te grūti
konstatēt, un Valsts kontrole ari nav nostājusies uz
šāda viedokļa. Tomēr skaidrs ir viens: tam depar-
tamenta direktoram, kas pagaidu obligācijas apmai-
nīja pret orīginajobligācijām, vajadzēja zināt, kad
daļa obligāciju jāietur.

Kas attiecas uz otru departamentu, tad arī tur
mes neesam, meklējuši, cik katra persona vainojama
-- ta jau ir tiesas darīšana. Mēs visus materiālus
esam nosūtījuši tiesai, lai tā meklē attiecīgos sodu
likumu pantus ,ko piemērot atsevišķām personām,
kas te būtu vainojamas, Tā, kā jau teicu, ir tikai tie-
sas darīšana.

Skaidrs tomēr ir viens, ka tam departamentam,
kas šīsjietas pārzināja, un kam bija jārūpējas par šī
monopola līguma izpildīšanu, par līgumā paredzētās
kvotes nokārtošanu un strādnieku prasību nodroši-
nāšanu, vajadzēja painteresēties, vai tāda drošība ir.
Tas nav darīts. Departamenta direktoram,, kas ir lī-
guma autors, kas labi pārzināja līguma slēgšanu, kam
informācijas nolūkos sūtīja zviedru sērkociņu tresta
rakstus — te, varbūt, nav skaidrs tikai viens jautā-
jums: vai visi šie raksti ir nonākuši līdz direktoram,
vai paljkuši_ saimniecības departamentā — tam gan
vajadzēja but zināmail interesei par šo lietu. (Saucieni
pa kreisi: ,.Kā šo direktoru sauc?") — Tas ir tirdz-
niecības un rūpniecības departamenta direktors.

Tālāk gribu apstāties pie svarīga jautājuma par
kaitējumu, kurš ir radies ar šī nodrošinājuma nesa-
ņemšanu.

Presē ir atkal parādījušies norādījumi, ka valsts
kase nav ienākuši 200.000 dollaru. Man jāpaskaidro,
ka valsts kasē šī summa kā tāda tieši ienākumos ne-
varēja ienākt, pirmkārt, tāpēc, ka tā nav naudā, bet
vērtspapīros, un, otrkārt, ja arī būtu nauda, tā ne-
būtu valsts summa, bet deponējams, kuru varētu, iz-
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lietot tikai tad, ja netiktu pildīta viena vai otra līgu-
ma daļa Kamēr līguma nepildīšana nav konstatēta,
tikmēr par valsts faktiskiem zaudējumiem runāt ne-
var; var runāt tikai par varbūtējiem zaudējumiem,
kādi varētu celties, ievērojot to, ka līgums notek
tikai 1964. gadā. Kas varētu rasties starplaika, par
to grūti spriest; tāpēc grūti pateikt, vai valstij bus
tieši materiāli zaudējumi, vai tādu nebūs.

Tie varbūtējie zaudējumi, par kuriem mēs varētu
runāt, izpaužas vispirms 5. un 6. paragrāfos.

Līguma 5. paragrāfā paredzēts zināms daudzums
sērkociņu, kāds trestam jāeksportē; par katru ne-
eksportētu kasti sērkociņu valdība var iekasēt no
STAB'a 2 latus soda naudas. Bez tam paredzēts zi-
nāms daudzums sērkociņu skaliņu, tonnās, kas jā-
eksportē, un par katru neeksportētu tonnu sērkociņu
skaliņu valdībai tiesība uzlikt 30 latu soda.

Vēl paredzēts 10.000 latu sods par nepaziņošanu
laikā par fabriku slēgšanu.

Bez tam vēl līguma 1. panta beigās paredzēti šā-
di noteikumi: „Visus izdevumus, kuri saistīti ar aiz-
ņēmuma pārņemšanu, tā emisiju un ievešanu Ņujor-
kas un citās biržās, kā arī ar amortizāciju un pro-
centu izmaksu sakarā esošos izdevumus ārzemēs
uzņemas STAB." — Ja nu sērkociņu sindikāts no
šī noteikuma atkāpjas, tad skaidrs, ka Latvijas val-
dības finanču aģenti, kuri izdara kuponu tirāžu un
samaksu, izdevumus neņems uz sevi. Ja atteiksies
maksāt ari zviedru sindikāts, tad var celties zaudē-
jumi. Te nu arī ir tie zaudējumi, kas valstij varētu
rasties.

Bez tam vēl varētu runāt par tiem zaudējumiem
vai, pareizāk sakot, par tām prasībām, ko var celt
strādnieki, kā tas paredzēts līguma 8. pantā. Tā kā
nekāda nodrošinājuma nav, tad arī šie zaudējumi,
šīs summas var krist uz Latvijas valsts kasi kā tādu.
Tie tomēr ir varbūtēji zaudējumi, kas varētu celties,
bet ne drošības naudas neiemaksāšanapati par sevi.
Šis apstāklis pats par sevi kā tāds nekādus zaudēju-
mus valsts kasei nerada

Te varētu celties vēl tāda doma, ka Latvijas
valdībai par tām obligācijām, kuras tā būtu ieturē-
jusi nodrošinājumam, nebūtu jāmaksā procenti par
kuponiem. Man jāaizrāda, ka procentus saņem de-
ponētais, un šinī gadījumā tos saņemtu STAB's. Ta
tad šinī ziņā maksājumi valsts kasei kā tādai neva-
rētu būt ne lielāki, ne mazāki. Tas tad attiektos uz
drošības naudu.

Mēs apstākļus noskaidrojām, izdarījām attiecīgu
izziņu, un, ievērojot to. ka šai izziņā bija vērojama
zināmas varas bezdarbības un varas pārkāpšanas
pazīmes. Valsts kontrole nosūtīja visus materiālus tie-
su palātas prokuroram Tagad nu tiesu _ iestādēm
piekrīt tālāk risināt jautājumu nar konkrētam per-
sonām, kuras vainojamas šai, pārkānumos, un tiesu
iestādēm ari jālemj par tiem sodu likumu pantiem,
kurus varētu attiecināt uz šīmpersonām.

Otrām kārtām. Valsts kontrole šo jautājumu tā-
lāk virzīšanai nosūtīja finanču ministrim, laj viņš
administratīvā kārtā spertu attiecīgos soļus, kādi ne-
pieciešami, un lai spertu soļus arī tanī ziņa, ka, var-
būt, tagad varētu saņemt nodrošinājumu no zvie-
driem un tā novērst tos varbūtējos zaudējumus, kādi
valsts kasei kā tādai varētu celties,

Kas attiecas uz trešo jautājumu, proti — uz vē-
stuli attiecībā uz strādnieku stāvokli, tad ir konsta-
tēts, ka vēstule ir parādījusies iepriekš līguma rati-
ficēšanas Saeimā. Tā ir figurējusi arī kommisijās.
Vienā protokolā konstatēts, ka tulkojums nesaskan
ar oriģinālu. Citā protokolā noteikts, ka šī vēstule
pievienojama protokolam. Tā tad šī vēstule ir bijusi
zināma, Bet valsts kontrole uzskata, ka šī vēstule

nav saistoša trešam personām — strādniekiem, jo
strādniekiem ir saistošs tas līgums,, kas publicēts li-
kuma veidā, un finanču ministra prīvatvestule, pro-
tams,, to nevar grozīt.

Tādi ir faktiskie apstākļi, kas noskaidroti re-
vīzijā.

Attiecībā uz Valsts kontroles darbību šinī jautā-
jumā es varētu paskaidrot sekojošo. Kā jau iepriek
teicu, Valsts kontrole pārbaudīja

^
ārēja aizņēmuma

saņemšanu un arī procentu maksājpmus, Aizņēmu-
ma saņemšana un procentu maksājumi saskan ar
publicēto likumu. Šinī gadījumā,, kamer _ dollars ne-
bija atgājis no savas zelta bāzes, nepaceļas arī jau-
tājums par zelta klauzulu, jo paša papildu līguma par
zelta klauzulu Valsts kontrolei nebija.

Kas attiecas uz otru daļu — sērkociņu monopola
līgumu un tā tad arī uz nodrošinājumu, tad ta Valsts
kontrolei dokumentu veidā neienāca. _ Ja nodroši-
nājums būtu maksāts naudā, tad tas būtu parādījies
valsts kontroles norēķinos, up Valsts kontrole par _to
būtu zinājusi; bet tas bija vērtspapīros. Vērtspapīri
tiek aizzēģelēti zināmā konvertā un nodoti glabāša-
nai vai nu Finanču ministrijas glabātuvē, vai arī
Latvijas bankā. Valsts kontrole uz šo jautājumu va-
rēja uzdurties tikai faktiskā revīzijā.

Visus šos gadus, kamēr pastāv sērkociņu mono-
pola līgums. Valsts kontrole nebija paredzējusi fak-
tisku revīziju par šī līguma izpildīšanu, tāpēc ka ne-
bija nekādu norādījumu par to. ka līgums netiek pil-
dīts tā, kā tas noslēgts. Jautājums pacēlās tikai tad,
kad strādnieki bija iesūdzējuši zviedru trestu par
algas neizmaksu saskaņā ar līgumu. Saskaņa ar šo
sūdzību es šī gada aprīļa sākumā, izpildīdams valsts
kontroliera pienākumus, devu "rīkojumu izdarīt pār-
baudi. Šī pārbaude tagadir izdarīta_ par vienu daļu,
t. i. attiecībā uz nodrošinājumu. Talak notiks pār-
baude arī par otru dalu. t. i. attiecībā uz to, parcik
zviedru sindikāts ir izpildījis citus līguma paredzētos
noteikumus. ' '

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Pēc garā un loti sīkā Valsts kontroles
paskaidrojuma man liekas, ka tālākas debates šinī
jautājumā ir puslīdz liekas. Es arī nedomāju te ga-
ri runāt, tikai iesniedzu savas frakcijas vārda visa
šī jautājumā noskaidrošanas rezultātā vienu priekš-
likumu attiecībā uz 2 Finanču ministrijas ierēdņiem.
(Starpsauciens.) — Tūliņ jūs to dabūsit zināt!

No Valsts kontroles paskaidrojuma ir skaidrs
viens — ka šinī lietā, acīmredzot, būs vainojamas
vairāk personas. Augstais nams, saprotams, vainas
jautājumu nevar izšķirt. To nevar izšķirt — pil-
nīgi pareizi — arī Valsts kontrole. Tas jāizšķir
tiesas izmeklēšanai un tiesu iestādēm. Bet kamēr
šī lieta ir izmeklēšanā, ir nepieciešami, lai Finan-
ču ministrijas vadošajām personām būtu ņemta ie-
spēja iespaidot savus apakšniekus vai ierēdņus.
Mums liekas, ka būtu loģiski, ja. mazākais, pa šīs
lietas izmeklēšanas laiku, divas Finanču ministrijas
vadošās personas tiktu no amata atstādinātas, ne-
maz neizšķirot jautājumu, vai viņas ir, vai nav vai-
nīgas. Varbūt, viņas izrādīsies nevainīgas — mēs
to nevaram izšķirt: bet kamēr lieta ir izmeklēša-
nā, viņas var vienā vai otrā virzienā iespaidot pa-
dotos ierēdņus liecību došanā. Es domāju, būtu pil-
nīgi loģiski šīs 2 personas pagaidām no amata at-
stādināt. Šīs divas personas būtu — tirdzniecī-
bas un rūpniecības departamenta direktora kungs un
arī saimniecības departamenta direktora kungs. Mēs
arī iesniedzami priekšlikumu — patstāvīgu priekš-
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likumu sakarā ar šo jautājumu — uzdot valdībai
šīs divas amatpersonas pa lietas izmeklēšanas laiku
no amata pienākumu pildīšanas atsvabināt.

Kad mēs šo priekšlikumu projektējām, ziņas par
to izgāja arī pa Saeimu, un starp deputātu kungiem
cirkulēja baumas — ja mūsu frakcija šo priekšli-
kumu iesniegšot, tad pilsoniskās frakcijas likšot
priekšā izdarīt dalītu balsošanu. Šinī dalītajā balso-
šanā projektē Mieža kungu no amata pienākumu iz-
pildīšanas atstādināt, bet Kacena kungu neatstādi-
nāt. Mēs gribētu, kungi, jūs iepriekš brīdināt no
liekas veiklības šinī jautājumā. Man šķiet, ja at-
stādina, tad jāatstādina abas šīs personas. Nevar
nekādā ziņā, sevišķi tagad — pēc Valsts kontro-
les vietnieka paskaidrojuma, šos abus kungus šķirot
— vienu atstādināt un otru neatstādināt. Ja tāds
priekšlikums ienāks, tad mūsu frakcija — vai nu
šodien, vai nākošajā sēdē, nostāsies pret dalītu bal-
sošanu un balsos par abu kungu atstādināšanu. Mēs
negribam izšķirt jautājumu par vienas vai otras per-
sonas vainīgumu — par to var būt katram savi
ieskati; es personīgi esmu pārliecināts, ka abi kun-
gi vainīgi. Cik katram tā vaina liela, to lai noskai-
dro tiesu iestādes, bet mūsu pienākums — tas bū-
tu bijis valdības pienākums, nat bez Saeimas lēmu-
ma — uzdot valdībai pa izmeklēšanas laiku abas
šīs personas atstādināt, lai nevarētu neko pārmest,
ka izmeklēšana tiek iespaidota, it sevišķi, ka tiek
iespaidotas zemāko ierēdņu liecības; tādēļ mūsu
priekšlikums ir — atstādināt pa izmeklēšanas lai-
ku abas minētās personas no amata pienākumu, iz-
pildīšanas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rūtiņām.

P. Rūtiņš (strādnieku un zemnieku frakcija):
Revolucionārā strādniecība jau vairākkārt, ir uzsvē-
rusi, ka kapitālistiskās iekārtas stiprā puse ir pana-
mas un korrupcijas. Arī šodien apspriežamais jau-
tājums ir noteikts Krēgera lietas turpinājums jeb
Krēgera lieta Latvijas mērogā. (Saucieni no vie-
tām.) Krēgers bija starptautisks afērists. Šī pana-
ma, kuru. pašreiz apstrīd, ir līdzīga Krēgera lietai,
bet šeit tā izpaužas tikai Latvijas mērogā. Darba
tauta jau tai laikā, kad šis līgums tika noslēgts, uz-
svēra, ka tie 6 miljoni latu, ko iegūs aizņēmuma vei-
dā ar šo līgumu, būs tikai līdzeklis buržuāzijas ro-
kās, kā apmierināt savas korruptīvās tieksmes un kā
aplaimot zināmas grupas.

Ja paskatāmies, kur aizgājusi ar aizņēmumu ie-
gūtā nauda, tad redzam, ka valsts saimniecību tā
nav atdzīvinājusi.

Apstāšos tuvāk' pie tās līguma daļas, kas ga-
rantē darbu fabrikām 1un garantē strādniekiem dar-
ba algas nesamazināšanu.

Sākumā tas arī bija domāts, bet jau pēc pāris
gadiem trestam likās neizdevīgi pildīt šo līguma da-
ļu; viņš to ignorēja, nepildīja, samazināja strādnie-
kiem darba algas un darba laiku. Valsts pārraudzī-
bas iestādes nepiegrieza vērību šai līguma daļai,
proti — lai nenotiktu strādnieku algu samazinā-
šana. Saprotams, strādniecībai ir skaidrska buržu-
āzija ir starptautiska, un lai tā nāk, no kādas valsts
nākdama, neviens neteiks ne vārda par labu strād-
niekiem.

Kad sērkociņu līgumu vairs nepildīja, sociālde-
mokrāti izvirzīja uzskatu par līguma laušanu. Strād-
niecību neinteresē līguma laušana, bet — piespiest
līgumu pildīt. Kaut kādu kombināciju dēļ sērkociņu
trestam līgums likās neizdevīgs, Kā tagad noskai-
drojas, sērkociņu trests jau sen gatavojies līgumu
lauzt, neiemaksādams attiecīgo nodrošinājumu.

Kad darba apstākļi kļuva neciešami, un algas

neizmaksāja, strādnieki" griezās pie Finanču mini-
strijas, prasīdami, lai tā kaut ko darītu šai lietā un
izmaksātu nopelnītās darba algas no garantijas, ku-
rai uz līguma pamata vajadzēja atrasties Finanču
ministrijā. Šo lūgumu Finanču ministrijai iesniedza
1932. gada decembra mēnesī. Finanču ministrija
neatzina par vajadzīgu strādnieku lūgumu, ievērot.
Tikai dažus mēnešus vēlāk, kad strādnieki griezās
pie Saeimas petīciju kommisijās, parādījās ziņas, ka
attiecīgā garantija Finanču ministrijāneesot atroda-
ma. Tad nu sāka nākt polītiskās partijas, kuru ie-
rēdņi iejaukti šinī korrupcijā, un sāka taisnoties.

Kā šodien redzējām, Valsts kontrole meklē vai-
nīgo, bet mēs esam pārliecināti, ka buržujiskā tiesa,
kas tik bargi soda strādniekus, kuri uzstājas par sa-
vām taisnīgām prasībām pēc cilvēcīgiem darba ap-
stākļiem, šī buržujiskā tiesa, kas strādniekus notie-
sā uz vairāk gadiem — tad, kad ir runa par valsts
un strādnieku apzadzējiem, par strādnieku algas no-
laupītājiem», tūliņ, atrod dažādus attaisnojošus ieme-
slus un nevar atrast šo apzadzēju tiesāšanai nekāda
juridiska pamatojuma, nevar atrast arī pietiekošus
iemeslus, lai pa lietas izmeklēšanas laiku vainīgos
ierēdņus atstādinātu. Mums nav nekādas ticības, ka
šos ierēdņus par pielaistajām ļaunprātībām tiesās,
bet man jāsaka, ka visplašāko masu priekšā šie cil-
vēki paliks vainīgie, un tā tas tiešām arī ir.

Kādas prasības būtu sērkociņu rūpniecībā no-
darbinātajiem strādniekiem? Vai viņi var apmieri-
nāties ar tautas vēlēto pārstāvju spēlēto komēdiju,
ka šie ierēdņi tiek tiesāti? Strādniekus interesē, lai
neietu zudumā viņu darba alga.

Finanču ministris te stāstīja, ka strādnieku dar-
ba alga esot garantēta ar sērkociņa tresta īpašu-
miem Latvijā. Tā tas nebūt nav — tā ir vienkār-
ša maldināšana. Līguma 18. pants skaidri nosaka,
ka visu prasību apmierināšanai tiek deponēti 200.000
dollaru, tāpēc no juridiskā viedokļa strādnieku pra-
sības nevar apmierināt ar tiem īpašumiem, kas Lat-
vijā pieder zviedru sērkociņu trestam.

Strādnieki prasa atstādināt no amata vainīgos
ierēdņus un apķīlāt vainīgo īpašumus, lai tādā kār-
tā garantētu strādniekiem nopelnīto algu, līdz ar to
sodītu korruptantus, kas atrodas šeit Latvijā un arī
citur Krēgera kompānijā, un nedotu tiem iespēju ap-
laupīt Latvijas proletariātu.

Mēs zinām, ka buržuāzija šo strādnieku prasī-
bu noraidīs. Te atkal neatradīs pietiekošu juridi-
sku pamatu, jo šie korruptanti kā nekā slēpjas aiz
zināmiem likuma rāmjiem 1; tāpēc strādniecībai jā-
cīnās ārpus parlamenta, jācenšas piespiest izmaksāt
viņiem nopelnīto darba algu, lai nebūtu jācieš zau-
dējumi. Par visām lietām — jāizbeidz šī korrup-
tīvā politika. Strādniecībai jāapzinās, ka tikai tad,
kad būs proletāriska valsts vara, izbeigsies, visas
buržuāzijas korrupcijas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Pār-
runājamais jautājums par 200.000 dallaru drošības
neiemaksāšanu tā saucamā spičku līguma pildīšanai
ir viens no tās sistēmas ziediem, kas pastāv jau, kopš
esam nodibinājuši neatkarīgo Latviju. Tas ir kor-
ruptīvās ļaunprātību sistēmas zieds. Šie ziedi mums
parādās pēdējā brīdī, kad tos vairs nevar apsegt.
Kad vadzis ir piekrauts, tas lūzt. Šie ziedi izvēr-
šas atklātībā, un mēs redzam, kas aiz tiem slēpjas,

Šādi fakti nav jāpiedzīvo pirmo reizi. Lai at-
ceramies, ka Latvijas banka pa visiem savas pastā-
vēšanas, gadiem, sākot no 1924. gada, ir norakstīju-
si skurstenī 24.000.000 latu. Vēl norakstīs arī tos
faktiskos zaudējumus, kas jau ir, bet kas aiz takti-
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skiem iemesliem par zaudējumiem vēl nav atzīti, no-
rakstīs tās summas, kas aizdotas viņa majestātei
Hofam, kurām tas gadu no gada dabū pagarināju-
mus. Kādreiz gan bija izsludinātas ūtrupes, bet šīs
ūtrupes nevarēja notikt, tās atcēla, termiņus paga-
rināja. Bet cik ilgi tā ies? — Tie 5.000.000 latu
bus jānoraksta ta ka ta.

Tāpat mums ir zināms, ka Ulmaņa zemnieku
banka — šis dzīvais mironis arī vairāk gadu no
vietas dabū moratoriju pēc moratorija. Ulmaņa
banka ir parādā Latvijas bankai 2,6 miljoni latu. Ga-
du no gada Ulmaņa kungs ieandelē zemnieku ban-
kai moratoriju, lai to uzturētu dzīvu tik ilgi, kamēr,
ta sakot, ievilks svešus kapitālus. Ulmaņa kungs
nekautrējas palielīties zemnieku sanāksmēs, zemnie-
ku rēvijās Rīgā: paldies dievam, ka vēl var kaut
ko ieandelēt! Tiešām, ieandelēts kaut kas tiek;
andele, paldies dievam, vārās, bet zemniekiem ne-
kas nav ieandelēts. Ulmaņa kungs rūpējas, lai va-
rētu ieandelēt moratoriju zemnieku bankai (sauciens
no vietas: „Cementa mucas!"), lai varētu ieande-
lēt ministru prezidenta portfeli un lai varētu ieande-
lēt daudz un dažādas summas saviem veikaliem.

Ja nu visus, šos zaudējumus sarēķina kopā, tad
iznāk, ka Latvijas, banka būs zaudējusi pāri par 30
miljoniem latu. Tomēr vainīgs nav tik pat kā ne-
viens. Par visiem šiem zaudējumiem notiesāts ir
viens vienīgs prokūrists.

Bez Latvijas bankas arī Finanču ministrija ir
cietusi vairāk miljonu latu lielus zaudējumus.

Atcerieties tikai, ka kādreiz Ministru kabinets
pirka Amerikā neesošas lokomotīves, vagonus un
dzelzceļa materiālus. Arī tad notiesāja tikai vienu
ministri — satiksmes ministri; tas bija tas vienī-
gais vainīgais. Tiesā gan noskaidrojās, ka uz ap-
sūdzēto sola vajadzētu sēdēt visam Ministru ka-
binetam.

Lai atceramies arī „Lata" un Uniona bankas
lietas, ko izmeklēja arī Saeimas parlamentāriskā iz-
meklēšanas kommisijā, un kuras ziņojumu parakstī-
ja arī zemnieku savienības deputāts Ērglis. Arī šai

.lietā konstatēja veselu rindu likuma un statūtu pār-
kāpumu, bet notiesāts atkal tika tik pat kā neviens.
Notiesāja Uniona bankas direktorus Teni Ulmani un
Aleksandru Kārkliņu. Tas pats Tenis, Ulmanis tei-
cis: _ „Nu, sakait, tiesnešu kungi, ko es — vecs
cilvēks varu zināt par čekiem! Tur bija tāda kār-
tība, ka mums vajadzēja tikai parakstīt. Tam grā-
matvedim vajadzēja to zināt!" — To grāmatvedi
arī notiesāja.

Par visām šīm summām un lieliem zaudējumiem,
kas visu laiku kā ēnas ir sekojuši neatkarīgai Latvi-
jai, ir notiesāti tikai trīs, proti — viens Latvijas
bankas prokūrists, Uniona bankas direktors Kār-
kliņš un ministris Hermanovskis,. Visi citi — tai-
sni kā zirgu loki!

Pēc visa tā, ko viņi padarījuši, šos vīrustomēr
atkal ieceļ par banku direktoriem. Tas pats Uniona
bankas dibinātājs un akcionārs Klīves kungs, kuru
parlamentāriskā izmeklēšanas kommisijā arī atzinu-
si par līdzi vainīgu, tagad ir Latvijas bankas pado-
mes priekšsēdētājs. Alberinga kungs, „Lata" direk-
tors un „nelaimes" biedrības priekšnieks, kas sagā-
dāja zemniekiem tik daudz zaudējumu, iecelts par
zemes bankas padomes locekli.

Redziet, te jau ir vesela sistēma, un te nav, ko
taisnoties ar tādiem naiviem argumentiem, ka tik
ļaum jau nav bijis domāts, ka cilvēki tikai labu vien
gribējuši, bet kļūdījušies, un kļūdīties jau esot cil-
vēcīgi. Ja te būtu bijusi runa tikai par kļūdām, tad,
saprotams, man šeit nebūtu vajadzējis runāt, tad arī
Leikarts te Saeimā nemaz nesēdētu, un nebūtu arī
jaunas zemnieku apvienības; bet te nav runa tikai

par kļūdām vien — te saskatāma apzinīga ļaun-
prātību sistēma, kas ir turpinājusies gadu no gada,
un pret ko neviena Saeimā sēdošā politisko partij'u
frakcija nav spērusi noteiktus un enerģiskus soļus,
lai to iznīcinātu.

Latvijas bankas padomē sēž visu politisko par-
tiju pārstāvji no sienas līdz sienai, sākot ar sociālde-
mokrātiem, un beidzot ar zemnieku savienību un na-
cionālo apvienību. Tur valda, tā sakot, princips:
dzīvo un ļauj dzīvot — ja tu dosi maniem drau-
giem, tad es došu taviem draugiem,! Neskatoties
uz visām kliedzošām parādībām un kliedzošiem zau-
dējumiem, kas sagādāti Latvijas bankai, mūsu sociāl-
demokrātu kungi deva savu priekšsēdētāju Celmu
un visu laiku ar savu klātbūtni tur akceptēja šīs ne-
būšanas. Līdz ar to jūs esat līdzi vainīgi pie visa
tā, kas tur noticis.

Līdzi vainīgi visā šai sistēmā jūs esat arī tāpēc,
ka jūsu valsts kontroliera kungs nav atklājis nevie-
nu panamu. (Starpsaucieni pa kreisi.) Jā, uz sīku-
miem — tur viņš ir! Aizsūtīt Šiliņu Bertu, kura
neprot atšķirt augstspraiguma līniju no zemspraigu-
ma līnijas, izsūtīt speciālistu kūdras ražošanā, kas
nevar pateikt, cik no viena kubikmetra jēlkūdras iz-
nāk kūdras pakaišu — to viņš prot! Tādus spe-
ciālistus izsūtīt ir liels darbs. *

Šī pati Šiliņu Berta ložņāja pa gulžņu mērcēta-
vā impregnētiem gulžņiem un mērija, vai tur kāds
gulznis nav kādu collu īsāks par otru. Ja atrada kā-
du gulzni par collu īsāku nekā otru, tad sastādīja ak-
ti un sauca pie atbildības iestādi un zāģētavu, kas
bija nodarījušas valstij tik lielus zaudējumus — sa-
zāģējušas par veselu collu īsākus gulžņus nekā va-
jadzēja būt.

Redziet, ar kādu revīziju nodarbojas Valsts kon-
trole! Bet kad tagad par gulžņu mērcēšanu valstij
jāmaksā latu vairāk nekā citās zemēs, tad Valsts
kontrole to neredz, tad tā ir akla.

Vispār Valsts kontrole nav atklājusi nevienu
panamu, tikai ap niekiem vien visu laiku ir gramstī-
jusies. Tad arī ir saprotams, kādēļ valsts kontrolie-
ra kungu nupat atkal ievēlēja ar 77 balsīm, jo viņš
taču ir „der beste Mann", katram pieņemams, kat-
ram korruptantam labs, nevienam acīs nelec — to
tad nu ar mēs vēlam no gada uz gadu.

Tagad nu nāk valsts kontroliera vietas izpildī-
tājs un palīgs un stāsta: jā, to līgumu vajadzēja gan
Valsts kontrolei piesūtīt, bet tas nav darīts. Bet
viņi paši nav painteresējušies par to, nav to izlasī-
juši un tā arī nekādus soļus nav varējuši spert!
Lūk, tik svarīgās lietās, kad runa ir par tik milzīgām
summām, tur Valsts kontrole, zinādama, ka līgums
nav piesūtīts, tomēr neko par to nesaka, nepaintere-
sējas, kas tur īsti ir.

Es domāju, tāda Valsts kontrole, kas tik svarī-
gos jautājumos ir tik nolaidīga, mums nav vajadzī-
ga. Visi pagājušie gadi pierāda, ka panamas un
ļaunprātīga korrupcija pie mums ir bijusi pilnos zie-
dos, un Valsts kontrole ne par mata platumu to nav
aizkavējusi. (Starpsauciens: „Leikartu! . — Lei-
karts jāliekvietā!")

Piegriežoties apspriežamai skandaliozai lietai,
jāsaka, kādēļ te ir bijusi tik milzīga pārskatīšanās.
Kur irtik svarīgs līgums, kur ir runa par tik lielām
summām — kā ierēdnis var dot kādu parakstu,
kādu rīkojumu, pirms viņš nav ieskatījies līgumā,
izstudējis katru līguma pantu, pirms viņš nezina kat-
ru līguma pantu pilnīgi no galvas? (Sauciens no
vietas: „Tā tad Celmiņš deva parakstu!") — Acīm-
redzot, tas Celmiņš ir bijis tikai upuris. Celmiņš ir
bijis tas mazākais sliežu bīdītājs, kuram nu tagad
vainu uzveļ. Galu galā vainu uzvels pat mašīnrak-
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siltajai, kura vārda „hinterlāsst" vieta ierakstījusi
vārdu „hinterlegt".

Aizmāršība vien šeit nevarēja but. Es gribu iet
vēl tālāk un teikt, ka visi ierēdņi, kam bija jāzina
par līguma pareizu izpildīšanu, ir tikai tādi sliežu bī-
dītāji, un ka tur aizmugurē rīkojas lielās partiju hai-
zivis, kas saņem galveno laupījumu. Tāda ta lieta
ir bijusi.

Man jāsaka, ko šo sistēmu mes atrak neizbeig-
sim, kamēr nebūs lauzta līdzšinējā partiju kliķes dik-
tatoriskā valdīšana, un kamēr mums nebūs ievestas
ārkārtējas zvērināto tiesas, kas nespriež pēc likuma
burta, bet pēc sirdsapziņas. Šī sistēma nebeigsies
ātrāk, kamēr mums nebūs tautas vēlēts ģenerālpro-
kurors, kas visas šīs lietas ņems priekšā un vainīgos
sēdinās aiz restēm, bet nevis banku padomes.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bērziņam.

J. Bērziņš (zemnieku savienība): Godājamie
deputātu kungi! Man zemnieku savienības uzdevu-
mā jāpaziņo, ka mēs atturēsimies no balsošanas par
sociāldemokrātu iesniegumu aiz tā iemesla, ka val-
dība no šīs katedras finanču ministra Annusa kunga
personā paziņoja, ka viņa spers visenerģiskākos so-
ļus jautājuma objektīvai noskaidrošanaiun šo lietu
jau ir nodevusi izmeklēšanai tiesu iestādēm. Mes
negribam pārvērst šo notikumu par politiskas dema-
goģijas lietu, bet katrā ziņā gribam, lai valdība ie-
spējami ātri un iespējami enerģiski noskaidro attie-
cīgo iestāžu amatpersonu vainīgumu vai nevainīgu-
mu. Mums ir iemesls ticēt, ka valdība pec jautāju-
ma noskaidrošanas nekavējoties spers visus soļus
vainīgo amatpersonu sodīšanai.

Mēs nevaram balsot par sociāldemokrātu ie-
sniegumu arī tā iemesla dēļ, ka civildienesta notei-
kumu 41. pants paredz, ka ierēdnivar atstādināt no
amata tikai tad, ja pret viņu uzsākta krīminalvaja-
šana; pagaidām pret minētam personām krīminal-
vajāšana nav uzsākta — viņas tikai ir nodotas iz-
meklēšanas iestāžu rīcībā. _

Aiz šiem motīviem mes atturēsimies no balso-
šanas, bet ceram, ka valdiba_ darīs visu, lai visātrā-
kā laikā noskaidrotu šo jautājumu, kas ir saviļņojis
sabiedrību, un, ja pierādītos attiecīgo amatpersonu
vainīgums, nekavējoties sauks viņas_ pie_ atbildības,
sperot soļus, par kādiem valdības pārstāvis, no_ šis
katedras ziņoja, neizslēdzot arī vainīgo atstādināša-
nu no amata.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti! Es lūdzu vārdu pavisam īsam paziņojumam
sakarā ar deputāta Leikarta uzstāšanos. —

Deputāts Leikarts, kā arvien, nodarbojas ar da-
žādu jaunu Ameriku atklāšanu. Arī šodien viņš at-
klāja jaunu Ameriku, apgalvodams, ka korrupcija
pasaulē sākusies ar Latvijas republikas nodibināša-
nos; agrāk viņš to neredzējis. Deputāts_ Leikarts
arī apgalvoja, ka viss ļaunums ceļoties nota, ka Lat-
vijā pastāvot politiskas partijas, un ja tādu nebūtu,
tad būtu debess valstība un Leikartām jauka dzīve.

Leikarta kungs, Jūs arī piederat pie tiem, kas
Saeimā un ārpus Saeimas, pats savas rokas korrup-
cija mērcēdams, gribat tiesāt citus! _ (P. Leikarts
no vietas: „To Jūs nepierādīsit!") Jus gribat pa-
likt Saeimā arī turpmāk un savu politisko kapitālu
gūt no tā, ka saucat: ķeriet zagli! — kaut gan
pats esat līdzi vainīgs. Leikarta kungs, Jus pats no
šīs katedras tikai dažas minūtes atpakaļ apliecinā-
jāt, ka Jūsu lietas gan bijušas sīciņas, bet tomēr tā-
das bijušas, piemēram, purvi un tilti, ar kuriem Jus

nodarbojaties. (Sauciens pa kreisi: „Leikarts ir
iesācējs!" — Jautrība.) — Tas ir Jūsu attaisno-
jums. Bet, Leikarta kungs, Jus jau Latvija neesat
vienīgais! (P. Leikarta starpsauciens.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Lei-
kart, lūdzu netraucēt runātāju!

V. Bastjānis (turpina) j Jūs tagad esat piegrie-
zušies tai grupai, kas, visas korrupcijas lietasjauk-
damās, grib izsist sev politisku kapitālu unkļut par
Latvijas valdības un varas vīriem. Man jāsaka, lai
notiktu kāda lieta nolikdama _— Leikarts arvien
būs tiesnesis; bet ja painteresējamies par Leikarta
paša lietiņām, kaut samērā sīciņām, tad izradās, ka
viņam tās rokas nemaz tik tīras nav.' Tomēr, neska-
toties uz visu to, Leikarts arvien ir pirmais_ tiesnesis.

Jūs, Leikarta kungs, savā runā_ aizrādījāt, ka
mūsu frakcijas deputāts Celms, būdams Latvijas
bankas padomes priekšsēdētājs, ar savu rīcību esot
sedzis nelikumības un noziedzības. _ Sakait,_ vai Jus
to varat pierādīt! Vai Jums ir kādi pierādījumi?
Vai Jums ir kaut mazākais pierādījums? Ja Jus ar
šādu loģiku operējat, tad taču mēs varam teikt, pie-
mēram, tā: Latvijā ir notikušas daudz un dažādas
nelikumības, un tā kā Jūs, Leikart, esat Latvijas ie-
dzīvotājs, tad arī esat līdzi vainīgs pie tam. Ja
Jums, Leikart, būtu kaut drusku tā, ko sauc par po-
litisku godīgumu, tad Jums vajadzētu teikt, ka vienī-
gā frakcija, kas aizvien un visur korrupciju ir apka-
rojusi, ir sociāldemokrātu frakcija. Nevienu šīs
frakcijas deputātu Jūs nevarat vainot kādos pārkā-
pumos. Jūs te tikai sevi gribat baltu mazgāt.

Vai Jūs zināt, ko es Jums gribu ieteikt. (P.
Leikarts no vietas: „Jūsu padomi man nav vaja-
dzīgi!") — Kad mums bija pirmās Saeimas velē-
šanas, tad bija kāds Plēsums, kas ar savu listi ap-
staigāja visas partijas un visiem piedāvāja savus pa-
kalpojumus kā valsts kontrolieris, teikdams: „Ja
tikai kaut kur kas smirdēs — tad mans deguns
tur būs iekšā!" — Deputāt Leikart, man_ šķiet, ka
Jūs varat būt līdzdalībnieks šai deguna lietā!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija): Godāja-
mie deputātu kungi! Pār Latviju, diemžēl, ir lidināju-
sies nelaimes zvaigzne, t. i. spekulācijas,, korrupcijas,
posta zvaigzne: viena panama ir sekojusi otrai. Es ne-
gribu šoreiz te nevienu apvainot un uzskaitīt visas
daudzās panamas; es tikai aizrādīšu, ka, ar „Eife-
mtju" sākot, tās neatlaidīgi ir sekojušas viena brie-
smīgāka un kaitīgāka par otru.

Tāpat mūsu valdības līgumi ir bijuši viens kai-
tīgāks par otru. Arī šis zviedru sērkociņu līgums ir
bijis postīgs līgums Latvijai. Nelaiķis Balodis aiz-
rādīja uz šī līguma kaitīgumu. Viņš brīdināja, un
toreizējie valdības vīri un frakcijas, līguma slēgša-
nas priekšvakarā tad arī visi it kā nozvērējās: šis
līgums Latvijai nav pieņemams, tas ir kaitīgs; bet
nakti notika brīnums, un otrā dienā šīs pašas frak-
cijas un tie, kas dienu iepriekš bija uzstājušies pret
šo līgumu, pateica: mums vajaga naudu — citādi
tas nemaz nevar būt, ka mums, līgums jāslēdz, jo tas
mums dos valūtu — un līgums tika noslēgts. Ba-
lodis sacīja — es negribu atbalstīties uz viņa vār-
diem, bet jūs paši atcerēsities, ko viņš sacīja. Citā-
di jūs teiksit: Zālīte cita nekā nezina, kā tikai Ba-
lodim pakaļ runāt.

Balodis, Jūs zināt, bija vieninieks, bet vieninie-
ki ir bijuši vai vienīgi* kas ir atklājuši vai visas pa-
namas Latvijā. īpaši Balodis. Jums viņi liekas būt
riebīgi, tāpēc jūs no viņiem gribat atsvabināties.
Bet par to šeit šoreiz nav runa; es tikai teikšu, ka
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profesors Balodis „Jaunākās Ziņās" enerģiski cīnī-
jās pret līguma noslēgšanu, tomēr viņa balss palika
saucēja balss tuksnesī.

Ir notikusi briesmīgākā panama, kāda līdz šim
ir bijusi. Balodis sacīja, ka nāks laiks, kad tas viss
atklāsies; un tiešām tagad — pēc daudz gadiem
viss sāk atklāties.

Es negribu te vainot ne Kacena kungu, ne Mie-
ža kungu, ne citus, kuru vārdi te minēti, bet viens
ir jāprasa mūsu valdībai — ir jālūdz tiesa lietu
pamatīgi izmeklēt un nesaudzīgi taisni izšķirt, lai
reiz varētu redzēt, ka demokrātiskajā Latvijas val-
stī vēl ir tiesa un taisnība.

Mendera kungs jau aizrādīja, ka apvainotie jā-
atstādina no amata, lai viņi neiespaidotu sev pado-
tos. Es arī negribu sacīt, vai viņi vainīgi, vai nē,
bet nopietnai izmeklēšanai jānotiek. Taisni šī sēr-
kociņu līguma lieta, šie 200.000 dollaru tautā ir sa-
cēluši tādu rūgtumu pret valdību, un arī sašutums
pret šo Augsto namu ir tik liels, kādu neviena cita
panama nav varējusi sacelt. Tauta prasa, tauta grib
reiz redzēt pilnīgu taisnību, lai neviens vainīgais ne-
izbēgtu no soda. Ja Miezis vainīgs — lai viņš
cieš. Ja Kacens vainīgs — lai arī viņš cieš; lai
cieš visi — vienalga, lai tā būtu tā, vai cita
frakcija!

Reiz jāatspīd īstai patiesībai! Mēs vairs nedrīk-
stam' noklusēt vai aizsegt patiesību, kā tas līdz šim
pastāvīgi un allažiņ ir noticis. Tas jādara mūsu
Augstā nama labā, Latvijas labā un ikvienas frak-
cijas labā — arī zemnieku savienības labā. Tur
nelīdz atrunāšanās, tur nelīdz atturēšanās no bal-
sošanas vai nebalsošana līdz, kā to grib darīt zem-
nieku savienība. Ko tas nozīmē? Zemnieku savie-
nības pašas labā viņai taisni vajaga balsot līdz; to
prasa zeme un tauta, jo aizdomas par visām pana-
mām vienmēr ir kritušas taisni uz viņu. Ja tagad
viņa cietīs klusu, kliegs pati tauta, un tai ir jākliedz!
Mēs nedrīkstam vairs klusēt šai Augstajā namā.
To es prasu kā vieninieks, kā profesora
Baloža pēcnācējs no šīs Saeimas katedras, to
prasām mēs, visi tie, kas vienmēr esam bijuši tie
īstie visu panamu atklājēji un kaitīgo līgumu noso-
dītāji un nokritizētājl Lai reiz Latvijā atspīd gai-
sma, patiesības un taisnības gaisma, lai mums reiz
ir īsta tiesa, kas nesaudzē korruptantus un spekulan-
tus, valsts apkrāpējus un valsts naudas izšķērdētā-
jus! Lai reiz taisnības dieve Temida ceļ savu atrie-
bības šķēpu un iedur korrupcijas pūķim pašā sirdī,
un lai reiz tās korrupcijas līdakas, kas ieiet cietumā,
pēc īsa laika vairs neiznāk no cietuma laukā un ne-
elpo Latvijas gaisu! Tas nedrīkst vairs notikt! Ja
tās tur ieiet, lai, viņas tur arī paliek, un ja kas ir
nodarījis Latvijai milzu zaudējumus, lai tas kā kor-
ruptants tiek nosodīts spaidu darbos! Lai reiz Lat-
vijā redz, ka Saeimas deputāti korrupciju tālāk
vairs necieš!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Bast-
jaņa kungs man gan uzbruka, bet, protams, neno-
liedza, ka ļaunprātības ir bijušas un pastāvējušas.
Viņam tomēr par vari gribējās piesaistīt tām klāt arī
Leikartu, kurš taču esot tāds pats.

Ne tikai Jūs, Bastjaņa kungs, izlietojat šo me-
todi, bet to dara arī galējais labais spārns — tie
jūsu slepenie koalicionāri. Viņi arī nebūt nenoliedz,
ka_ „šmuces" ir bijušas, bet par vari grib dabūt tām
klāt arī Leikartu.

Viens laimīgs gadījums viņiem ir ķēries.

Lai sekmētu kūdras pakaišu ražošanu, Leikarts
piedāvājis iznomāt savu purvu. Nu ir reize, lai viņu
piesaistītu klāt! Aizsūta slepenās lielās koalicijas
pārstāvi — sociāldemokrāti Šiliņu Bertu, un zem-
nieku savienības, Kaminska vadībā tā lieta ir darīta!
Uzraksta politisku pamfletu, nāk pat tiesā un nekau-
ņās neliecināt. Kaminska kungs, mēs vēl redzēsi-
mies tiesā! Es saukšu Jūs pie tiesas atbildības par
nepatiesas liecības došanu. Protama lieta, likums
prasa, ka vajaga pierādīt, ka. šī liecība bijusi apzinī-
gi ļaunprātīga, ne nepatiesa, ka apzināti neliecināts
nepatiesi. Kā lai pierāda, ka liecība bijusi apzināti
nepatiesa? Tur bijusi Šiliņu Berta, kas absolūti ne-
kad nav redzējusi kūdras pakaišu ražošanu. Savas
ģeķības dēļ viņa tā neliecinājusi, un Kaminska kungs
to atstāstījis. Viņš dzirdējis, ka esot runāts, ka ma-
šīnas gribot arī pārdot. No kā dzirdējis? — To
viņš nevar pateikt. Neviens to nav stāstījis, bet
dzirdējis viņš ir. Kas tad var liegt tā liecināt, ka ir
dzirdējis, un kā lai pierāda, ka tā bijusi apzināti ne-
patiesa liecība? (Starpsaucieni.) — Neko nav gri-
bēts pārdot! Tie visi ir izdomāti meli!

Redziet, papīrs jau visu panes. Arī par Jums,
Bastjaņa kungs, ir sarakstīts diezgan. Atcerieties,
ka tad, kad Jūs bijāt finanču ministris, reiz visa pre-
se izrakstījās, ka Jūs apzināti lēti pārdevuši linus un
iedzīvojušies bagātībā. Atcerieties, ka Jums meta
acīs, ka Jūs apzināti noslēguši korruptīvu līgumu ar
spirtrūpniekiem. (Starpsauciens pa kreisi.) — Nē,
es runāju tikai to, par ko es esmu pārliecināts, ko
zinu; es esmu tik godīgs, ka par to, par ko neesmu
pārliecināts, nerunāju. Jums es neesmu to metis
acīs, tādēļ ka neesmu pārliecināts, ka tas tā ir bijis,
bet Jūs, nebūdami pārliecināti, ka es esmu gribē-
jis taisīt kādu korrupciju ar kūdras pakaišu ražoša-
nas ietaises izmantošanu valstij, nekautrējāties nākt
uz šīs katedras un to apgalvot. Tā ir tā lielā star-
pība starp Jums un mani! (Starpsauciens, pa krei-
si: „Vai Jūs esat pārliecināti par to, ko par Celmu
teicāt?")

Celma kungs ir vainīgs tādā ziņā, ka visas Lat-
vijas bankas sēdes notiek aizklāti. Mēs nezinām,
kā tur kura partija balso. Reiz tas tā, ka Jūs, sēdē-
dami Latvijas bankas padomē un klusēdami, akcep-
tējat visu, kas tur notiek ar savu klusēšanu. Ja sē-
des būtu atklātas — kā te Saeimā, tad varētu
teikt: jā, es tur uzstājos pretī, es pieprasīju to un
to — jūs dzirdat, kā es cīnījos pretī; bet to Jūs
nevarat parādīt, tāpēc ka Jūs arī pievienojāties tam
— neko par bankas iekšējām lietām neizpauzt. Jūs
turat norunu, un mēs nezinām, kā Jūs esat izturēju-
šies. Jūs ar savu vārdu esat seguši nebūšanas, kas
tur ir notikušas.

1927. gadā tika grozīti, Latvij'as bankas statūti
tādā veidā, ka padome vairs nevar ņemt tantjēmas
no pankas peļņas. Ko darīja padomes, vīri? — Kad
tiesāja redaktoru Apini, tad tiesā atklājās, ko viņi
dara. Šie padomes vīri gada beigās tantjēmas tāpat
ir saņēmuši, tikai ne ar tantjēmu, bet ar papildu atlī-
dzības nosaukumu. Katrs padomes loceklis, saņem
atlīdzību par nepilnām divām stundām, kā to aplie-
cina direktors Vanags — gods, kam gods nākas.
Neviens bankas padomes loceklis, izņemot Trasu-
nu, negrib liecināt, kādu algu viņi saņem. Finanču
ministrija esot noteikusi atlīdzību par katru sēdi tā
ap 30 latiem. Beidzot Vanaga kungs un Trasuna
kungs apliecināja, ka bez tiem 30 latiem gada beigās,
piemēram, pagājušajā gadā, nākuši ap 8 lati par sē-
di klāt. 1930. vai 1931. gadā nācis klāt vēl 20 latu
par sēdi. Ta tad 50 latu par sēdi! Te ir apzinīgi
pārkāpti Latvijas bankas statūti. Jūs esat nekautrī-
gi saņēmuši to, kas jums nepienākas.
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Bastjaņa kungs,_ Jūs gribat noliegt savu līdzvai-
nību korruptīvā sistēmā. Tas nav iespējams! Kad
notika sarežģījumi ar _„Lata" un Uniona_ banku, at-
cerieties, kādus sludinājumus „Lats" un Uniona ban-
ka deva «Sociāldemokrātam"! Kuram strādniekam
gan bija jāiet Uniona bankā aizņemties naudu? Cik
strādnieku tur dabūja aizņēmumu? Kam bija tie
lielie sludinājumi «Sociāldemokrātā"? — Tas bija
kukulis par klusēšanu!

Tā pati «nelaimes" biedrība, likumīga iestāde
— kas katram būtu jāzina —, regulāri deva «So-
ciāldemokrātam" sludinājumus.

Visā tanī manis ēšanā no jūsu puses un no labā
spārna skaidri redzama vislielākā sadarbība. Tāpēc
arī jūs klusējāt un neko nemētāt acīs, kad te runāja
no labā spārna. Kāpēc jūs par tām panamām, kas
ir izdarītas, un kur neapšaubāmi nodarīts miljoniem
latu zaudējumu valstij — kāpēc jūs par tām neko
nemētāt acīs? (Starpsaucieni.) Bet kad es gribēju
— pat šī gribēšana ir izdomāta —, kad es gribēju
nodarboties ar sīkumiem, tad Jūs man metāt to
priekšā! Kad runā par to, kas atnes miljoniem lie-
lus zaudējumus, tad Jūs nesakāt ne vārda, klusat.
— Redziet, šeit ir tā lielā saprašanās — lielā
koalicijā!

Man jūs nekādas ļaunprātības nevarat pierādīt.
Esmu strādājis sabiedrisku un valsts darbu, bet man
nevienam prokuroram nav bijis jāskatās pakaļ. Viss
ir izdarīts kārtīgi. Nevienai tiesu iestādei tur nav
bijis darba. Es gan esmu skatījies citiem, pakaļ.

Šeit, kur ir neapšaubāmi pierādījumi — tik
neapšaubāmi, ka nevar būt divu domu, jūs klusat.

Es ne tautas sapulcēs, ne citur nerunāju par tā-
dām lietām, kas ir izdomātas; es runāju tikai par
tādām lietām, par kurām ir neapšaubāmi dokumen-
tāriski pierādījumi.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds strād-
nieku un zemnieku frakcijas deputātam Gulbim.

O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Korrupcija taču nav tāda lieta, kurā vainīgas atse-
višķas personas, piemēram1, Miezis, Kacens, Gailī-
tis, Petrevics vai citi kungi, bet tā ir kapitālistiskās
iekārtas īpatnība, bez kuras viņa nevar dzīvot.

Ja šoreiz ir runa par korrupciju, tad jāsaka, ka
tas jau vienmēr tā ir bijis kapitālistiskā iekārtā —
saprotams, ne vienmēr tik lielos apmēros kā šoreiz.

Nepaiet gandrīz neviena diena, kad nebūtu zi-
ņas par kādas jaunas korrupcijas atklāšanu. Kor-
rupcija parasti atklājas tad, kad vairs neko nevar
noslēpt, kad sajūk visa buržujiskā saimniecība. Tad
gribot negribot korrupcija atklājas un viņas sekas
noveļ uz sabiedrības pleciem.

Ka buržuāzija korrupciju mēģina slēpt pat līdz
smieklīgumam, to pierāda Cēsu pilsētas galvas Va-
nadziņa lieta, kurā iekšlietu ministris Mīlbergs —
laikam, lai nesamaitātu savu kāzu atmosfairu —
nav izdarījis nekādu izmeklēšanu, nav spēris nekā-
dus soļus. (G. Mīlbergs no vietas: «Tam nav ne-
kāda sakara!") — Varbūt tomēr ir kāds sakars—
varbūt nāks kādas vīna pudeles par to. ?—

Sērkociņu lietā ir iejauktas visas iespaidīgākās
partijas — demokrātiskais centrs, zemnieku savie-
nība un arī ar šo partiju iespaidu ievēlētais valsts
kontrolieris. Ja tagad šie 200.000 dollaru, aizies,
asti luncinādami, necietīs ne demokrātiskais centrs,
ne zemnieku savienība, ne sociāldemokrātu partija,
bet cietīs strādnieki, jo šī nauda bija domāta strād-
nieku algas nodrošināšanai. Tā tad jūs redzat, ka
katra vietā, kur kaut kas paredzēts strādnieku dzī-
ves uzlabošanai, buržujiskās iekārtas vadītājiem ir
vislielākā ieraušana, jo taisni tur korrupcija visma-
zāk tiek atklāta un apkarota.

Piemēram 1930. gadā konstatēti 2526 algas ne-
izmaksāšanas gadījumi, bet 1931. gadā — 3134 ga-
dījumi. Vai te atkal nav redzams, ka tur, kur ir da-
rīšana ar strādnieku interesēm, visi var ieraut —
gan lielie, gan mazie ierēdņi-krustdēli, gan direkto-
ri, gan darba devēji, gan fabrikanti u. t. t.; pie tie-
sas par to nevienu nesauc, bet ja arī sauc, tad, jāsa-
ka, tikai tā — pa jokam. Šīs lietas neved tā, ka
vainīgiem būtu jāatbild par saviem, darbiem. Algas
neizmaksāšanas gadījumi nekad nav iztiesāti par la-
bu strādniekiem; arvien ir bijis tā, ka vai nu nav
īpašnieka, vai īpašnieks ir kāds patversmes nespēj-
nieks, un tā lietu iztiesā par labu fabrikantiem —
korruptantiem, algas neizmaksātajiem.

Runājot par lauksaimniecības ražojumu piemak-
sām, kuras te arvien tik nikni aizstāv Leikarts, zem-
nieku savienības deputāti un citi šķietami lauku ie-
dzīvotāju — budžu interešu aizstāvji, jāteic, ka
arī ar tamviss nav kārtībā. Leikarts teica, ka viņš
ar savu kūdras purvu pavisam, maz tikai gribējis
iegūt; betjpar to jau viņa priekšgājējs Ulmanis un
citi ir gribējuši vairāk. Šie kungi, kad radās Lei-
karts, kas arī gribēja ko dabūt, „izfīrēja" viņu lau-
ka. (Ķ. Ulmanis no vietas: „Nu saki nu viens cil-
vēks!")

Lauksaimniekiem labības, piemaksās izmaksāti
80.000.000 latu. Sakait, vai tur nav bijušas pana-
mas! Tur ir bijušas panamas un atkal panamas.
Vai šie 80.000.000 latu nenāca no strādnieku kaba-
tām? Kur aizies tie 800.000 latu, ko atrauj slimo
kasēm, kur aizies tie miljoni, ko atrauj no ierēdņu
algām? Vai ne lauku lielsaimnieku pabalstīšanai?
Vai lielsaimnieku pabalstīšanā atkal .nenotiks pana-
mas? Kur zemnieku savienības vīri, pelēko baronu
pārstāvji tiek pie naudas izmaksāšanas, tur aizvien
ir panamas. Ja pie piemaksu izmaksāšanas kāds
cieš, tad cieš mazie zemnieki. Arī tagad, kad mil-
joniem latu aiziet piemaksās, atkal iedzīvojas bur-
žuāzija un iedzīvojas uz darba zemnieku rēķina. Un
Leikarts par to priecājas.

Latvijas banka korrupcijas dēļ ir zaudējusi vai-
rāk par 280.000.000 latu; tā tad ik uz ģimeni iznāk
caurmērā 600 latu. Ja šī summa jāsedz strādnie-
kam, kas pelnī latu vai pusotra lata dienā, var iedo-
māties, cik ādu tiek ģērēts no viņa pleciem; bet lie-
liem vīriem, fabrikantu un spekulantu ģimenēm šie
600 latu ir nieks, šo lielo vīru ģimenes šie paši kor-
ruptanti vienmēr nodrošina.

Partija, kas iejaukta pēdējā korrupcijas lietā,
demokrātiskais centrs, kur Miezis esot viens no gal-
veniem vainīgiem,, šīs pašas Mieža partijas biedrs
Keniņš — nacionālists un, ķā demokrātiskā centra
Breikšs vienreiz teica — „izcila persona", prasa sa-
vam partijas biedram Teodoram Zvejniekam, cīvīl-
departamenta direktoram, kas nodarbināts Tieslietu
ministrijā kā juriskonsults, vēl 300 latu mēnesī bez
speciālā atalgojuma, bez speciālās algas viņa ieņe-
mama vietā. Ja tādus vīrus, kuriem, ir direktoru vie-
tas, kuriem ir vai septiņas vietas, buržujiskais vai-
rākums, buržujiskās valsts saimniekotāji aizsarga un
pat audzina, tad mēs varam domāt un saprast, ka arī
turpmāk korrupcijas zels un zels taisni uz strādnieku
un darba zemnieku rēķina.

Ja tagad ir runa par 200.000 doīlariem «spičku
lieta" un sakara ar to par sērkociņu rūpniecībā no-
darbināto strādnieku algas un darba nodrošināšanu,
tad mes varam saprast, ka pie tādas valdības rīcī-
bas, kādu redzam šinī gadījumā, pie šādas korrup-
cijas nosodīšanas un apkarošanas no tiem 200.000
dollaru, kas bija paredzēti strādniekiem, tagad vi-
ņiem vairs nekas netiks. Strādnieki nesaņems neko,
kaut gan tanī laika, kad līgumu noslēdza, kaut kas
viņiem tika solīts. Jau tagad izsaka domas, ka lī-
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gurns ar zviedru sērkociņu sindikātu, kā tāds pats
par sevi jau esot lauzts, un ja reiz līgums ir lauzts,
tad no zviedru sindikāta neko arī nevarēs piedzīt.
Ta tad tie daudzie strādnieki, kuri šo zviedru sērko-
ciņu sindikātu ir iesūdzējuši tiesā par darba notei-
kumu nepildīšanu, atlaišanas gadījumā, nesaņemot
iepriekš nosacīto algu, to samazinot, samazinot arī
strādnieku skaitu un pagarinot darba laiku u. t. t.
neko vairs nepanāks. Sakarā ar šo korrupciju, kur
iedzīvojušies daži direktori, kas ir gādājuši arī par
savām partijām, sakarā ar šo korrupciju cietīs vie-
nīgi strādnieki. Viss tas notiek tikai uz strādnieku
rēķina.

Sociāldemokrāti saka, ka līgumu vajagot lauzt.
Man jāsaka, ka vispārīgi visus tos līgumus, kas kaut
ko paredz strādniekiem, no strādnieku interešu vie-
dokļa visiem līdzekļiem jācenšas uzturēt, jāprasa tos
pildīt, un nekādā gadījumā nevar runāt par līgumu
laušanu vai anullēšanu; tāpēc ari varam teikt, ka
šim gadījumā sociāldemokrātu- rīcība nāk par labu
korrupcijas partijām, ja sociāldemokrāti prasa šī lī-
guma laušanu un anullēšanu, ja viņi neprasa nodro-
šināt strādnieku intereses uz līguma slēdzēju — zvie-
dru sērkociņu sindikāta un valsts rēķina. Te ir ie-
jaukta arī valsts, un iejaukti ir ministri, kuriem bija
uzticēta valsts saimniecība, un kurus valdība tagad
aizstāv. Ir jāprasa strādnieku interešu nodrošinā-
šana, strādnieku algas nodrošināšanauz zviedru sēr-
kociņu sindikāta īpašumu rēķina un, ja ar to vien ne-
pietiek, tad ari uz Latvijas valsts rēķina.

Mēs, strādnieku un zemnieku frakcija prasām
šinī gadījumā nodrošināt strādnieku, intereses un
esam pret līguma anullēšanu. Mēs prasām šī līguma
pildīšanu piespiedu kārtā. Buržujiskā valstī tādi lei-
karti, ulmaņi, breikši, partijas vīri mieži u. c. ir tie,
kas korrupcijas ļedzīvojas, kas ar korrupciju nodar-
bosies arī turpmāk. Mums par šo jautājumu nav ne-
kāds brīnums; tā nav pirmā un nebūs arī pēdējā kor-
rupcija buržujiskā valstī.

_ Strādnieki nevar ticēt un arī netic, tāpat kā
strādnieku un zemnieku frakcija savā laikā neticēja
valsts kontroliera vēlēšanās uzstādītajam kandidā-
tam Ivanovatn, ko šeit tik sirsnīgi grib aizstāvēt
Bastjānis. Ja šo pašu Ivanovu ievēlēja no sienas
līdz sienai ar demokrātiskā centra un arī zemnieku
savienības balsīm, tad ir saprotams, ka šim valsts
kontrolierim jādod zināma kompensācija par savu ie-
vēlēšanu. No viņa mēs neredzēsim korrupcijas at-
klāšanu laikā, jo katras korrupcijas apkarošana jau
paša sakuma ir vainīgo sodīšana. Tādēļ, lūk, arī
mēs nebalsojām par šādu valsts kontrolieri. Ja Men-
deris domā, ka, nododot šos 2 vīrus tiesai, vai, kā
viņš mīksti izteicās, kaut pa izmeklēšanas laiku at-
stādinot tos no amata, šinī lietā kaut kas būs lī-
dzēts, būs apkarota korrupcija, tad mēs tam neti-
cam. Tas būs tikai zināms apmierinājums neapmie-
rinātām masām, kuras, lūk, prasa šiem korruptan-
tiem noteiktu sodu. Lai apmierinātu masas, jūs pra-
sāt kaut uz pāris mēnešiem atstādināt šos vīrus no
amata.

Mūsu viedoklis ir revolucionārās strādniecības
viedoklis. Mēs prasām visaugstāko soda mēru šiem
strādnieku grašu izsaimniekotajiem. Mēs neticam,
ka, atstādinot šos vīrus vienīgi no amata, ar to būtu
daudz kas līdzēts un korrupcija apkarota. Tā ir bur-
žujiskās valsts viena no stiprākām īpašībām, ka tur
var iedzīvoties, un tā tas turpināsies, kamēr vien pa-
stāvēs buržujiskā iekārta. Ja Padomju savienībā
būvē milzīgas celtnes, izrēgulē lielas upes, uzbūvē
tādu spēka staciju kā Dņeprostroju, tad Latvija ne-
var nosusināt vienu nieka Lubānas ezeru, lai tur ne-
būtu panamas un atkal panamas bez gala. Tāpat

Leikarts nevar pārbūvēt vienu tiltu pāri grāvim, lai
jau nebūtu panamas.

Panamas un korrupcija izbeigsies tikai tad, kad
vara būs strādnieku rokās, un kad par katru kor-
ruptantu spriedīs revolucionārā tiesa un liks pie sie-
nas, kā to dara Padomju savienība.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Bērziņam.

J. Bērziņš (zemnieku savienība): Goda vīrs
Leikarts, protams, izmantoja šo gadījumu, lai atkal
lieku reizi apliecinātu savu godīgumu ir Saeimas, ir
tās auditorijas priekšā, kas šodien ir sapulcējušies
aiz Saeimas deputātu soliem. Tikai Leikarta kunga
godīguma apliecinājums šodien bija visai dīvains.

Leikarta kungs tā, starp citu — kādreiz jau nu
pasprūk arī kāds taisnīgāks vārds —, atzinās: es
esmu tikai gribējis kaut ko izdarīt, un man jau brūk
virsū, bet kad tie citi jau ir ko izdarījuši, tad tam
kautkā pāriet pāri. Leikarta kungs, valstiska sirds-
apziņa ir laba lieta, bet jakāds saka, ka viņš ir izda-
rījis šādu, tādu mazu nelikumīgu būšaniņu ar valsts
līdzekļiem, tad nevajaga sist sev pie krūtīm un teikt:
es esmu goda vīrs, es nedaru nekā tāda, ko nevar
saskaņot ar ētiku vai kārtīgu pilsoņa pienākumu pil-
dīšanu.

Leikarta kungs, ja mēs paskatāmies tās lietas,
ko Jūs esat gribējuši izdarīt, tad redzam, ka tās ir
diezgan neglītas.

Ņemiet tikai to vienu tilta būvi pār Korģenes upi,
un tad paskataities tās goda lietas, kas Jums tur ir
bijušas! Es saprotu, ka Jums ir dusmas un naids uz
Kaminska kungu, ka Jums ir naids uz Valsts kontroli,
jo nav bijis neviena gadījuma, kad Jūs kā uzņēmējs
nebūtu cietis, kad Jums ar Valsts kontroli nebūtu
bij'is darīšanu. Jūs sakāt, ka lietas neesot aizgāju-
šas līdz tiesai; bet gandrīz līdz tiesai tās vienmēr ir
aizgājušas!

Pie šī tilta būves Leikarta kungs, tas goda vīrs,
kas nekad nemisās nevienos rēķinos un — Dievs pa-
sarg' — nekad tādos, kur jānorēķinās ar valsti, šis
pats Leikarta kungs pludinātus kokus uzdod par ve-
stiem un aprēķina attiecīgu summu par 11 kilometru
vešanu. Tādā kārtā viņš grib gūt no valsts kases
790 latu ieņēmumu. Vai tie ir tie goda darbi, Lei-
karta kungs, ar kuriem Jūs dižojaties še Saeimā un
arī sabiedrības priekšā? Vai tie ir tie goda darbi,
kas Jums pašķir ceļu uz tautas tribūna vietu?

Vēl tālāk! Šinīs būvdarbos ir bijis jākonstatē,
ka Jums, Leikarta kungs, ne tik vien kā aprēķinā
misējies, bet, kā Valsts kontrole un ari darba uz-
raugs konstatējis, Jums nav bijis pat ne tās visvien-
kāršākās godīga uzņēmēja vēlēšanās to darbu kārtī-
gi izpildīt. Darba uzraugs ziņojis ceļu inženierim, ka
tilta būves uzņēmējs Leikarts lietus laikā cementu
jaucot bez pajumtes un ne tik vien cementu jaucot
bez pajumtes, bet lejot to iekšā pielijušā bedrē. Kad
darba uzņēmējs to aizrādījis, tad Leikarts pateicis
(troksnis; priekšsēdētājs zvanī), ka lietus nemaz ne-
līstot, lai puiši pucējot tik vaļā. Leikarta kungs, vai
tas ir tas Jūsu goda darbs, ar kuru Jūs varat dižo-
ties? yai tas ir tas darbs, par kuru Jūs runājat pil-
na mutē visas Latvijas cilvēku priekšā, sizdami pie
krūtīm:: es esmu goda vīrs, kas tik taisnību vien ru-
na!? (P. Leikarts no vietas: «Tikai!") Ja vār-
dam taisnība varētu pielikt kauna zīmogu, tad Jūs to
varētu ņemt savā mutē.

Ne tikai_ šis tilts ir vienīgais gadījums, kad ir pa-
rādījušies Jūsu goda darbi, Leikarta kungs! Jūs zi-
nāt Torņakalna viaduktu, kur lieta saistījās ar 97
mucām cementa. Kad inženieris pētīja, kur paliku-
šas šīs 97 mucas cementa, tad izrādījās, ka šis ce-
ments iemūrēts nav, bet gan tikai uzdots rēķinā.
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Tas pats sakāms par oļu mazgāšanu. Tur atkal Lei-
karta kungs iemūrējis nemazgātus oļus, vadīdams
darbus ka uzņēmējs, un rēķinā uzdevis tos par maz-
gātiem oļiem. Leikarta kungs, vai tie ir tie goda
darbi, ar kuriem Jus šeit dižojaties?

Pēc visa ta nāk tā kūdras purva lieta, sakarā
ar kuru Jus draudējāt — kovel neviens deputāts nav
darījis — no šīs vietas ierēdnim, kurš nav noslēpis
nelikumības, kuras gribējis izdarīt deputāts-uzņē-
mejs. Jus nakatun no šīs katedras draudat ierēd-
ņiem, ka izrēķināsities ar viņiem tikai tāpēc vien,
ka viņi bijuši citādas domās par cementa mucām,
par tiltiem un kūdras purviem.

Jūs sakāt, ka kūdras purvs Jums bijis tikai pir-
mais mēģinājums iedzīvoties uz valsts rēķina, bet
tas neesot izdevies. Ta tad tas Jums ir bijis pirmais
mēģinājums, Leikarta. kungs! Jūs sakāt, ka tas no-
ticis visgodīgāko nolūku deļ. Ja ta mērī godīgumu,
tad, pec Jūsu godīguma spriežot, tas ir bijis godīgums,
bet pec citu cilvēku saprašanas tā ir bijusi vienkār-
ša korrupcija — visrupjākā korrupcija.

Ka Jus to mēģinājāt izdarīt? — Jūs nomājāt
purvu no valsts par santimu hektārā — pavisam 19
hektāru — un -iznomājat šo purvu tālāk valstij par
1800 latiem. Jus iznomājat valsts purvu valstij par
1800 latiem.

Ka ir tam vecajām mašīnām, par kurām Šiliņa
kundze unciti Zemkopības ministrijas ierēdņi ir ap-
veltīti dažādiem vārdiem, tāpēc ka viņi Jūsu vecās,
ķīļiem saķīletas un lupatām samontētās mašīnas, nav
novērtējuši par 12.000 latiem,_ kā Jūs gribējāt, bet
konstatējuši^ ja_ visas šīs vecās tačkas un grunts-
gabalus aprēķinātu par jauniem, tad kopsummā būtu
nevis 12.000 vai 18.000 latu, bet 3200 latu. Pēc Lei-
karta kunga rēķina tie būšot kapitāla ieguldījuma
procenti. Valsts kontrole ir konstatējusi, ka, novēr-
tējot šīs mašīnas par jaunām, to novērtējums nepār-
sniegtu 4000 latu. Ta tad Jus gribat, lai valsts Jums
maksa par Jūsu vecajam mašīnām 1800 latu pro-
centu?! Vai tā ir godīga rīcība? (P. Leikarts no
vietas: «Tie ir meli, ko Jūs stāstāt!") — Tie nav
meli! Par to ir Valsts kontroles dokumenti. — Tālāk
šis pats «goda vīrs" Leikarts saka: jaarī valsts no-
īrētu no viņa kūdras purvu par 1800 latiem, darbus
tomēr uzsākt nevarēšot, bet vajadzēšot ieguldīt vēl
12.000 latu._ Ta tad Leikarta vecās mašīnas neamor-
tizetos. Pec 6 gadiem Leikartam būtu tiesības sa-
ņemt to purvu atpakaļ. Vai tas ir goda vīra iesnie-
gums ar vislabākiem nolūkiem pret valsti un sabie-
drību? (Starpsaucieni.)

Tas ir sākums, ko Leikarts ir mēģinājis, un kas
nav izdevies. Bet, Leikarta kungs, ja Jums viena
lieta nav izdevusies, ja Jums sākums nav izdevies,
tad taču nenāciet šeit Saeimā un tik atklāti neizgāžat
savas dusmas pret tiem, kas Jūs kavējuši šo lietu
paveikt, tāpatarī pret attiecīgiem ierēdņiem. (P. Lei-
karta starpsauciens.) — Tas, Leikarta kungs, Jums
arvien ir bijis tas galvenais! (P. Leikarta starpsau-
ciens.)

Desmitīm reižu mēs esam Jūs dzirdējuši šādā
kārta uzstājamies pret citām politiskām partijām. Ja
Jus_ šodien te nākat un sakāt, ka Jūs arvien esot
strādājuši godīgu darbu, ka Jūs esot goda vīrs, ka
Jusugaitas arvien esot gājušas pa taisniem ceļiem,
ka Jūsu pasākumos, Jūsu darbībā nekad neesot biju-
si vajadzība iejaukties Valsts kontrolei, tad man jā-
saka, ka Valstskontroles aktis par Jūsu kūdras purvu
ir nonākušas jau līdz tiesai, un tāpēc Jūsu apgalvo-
jums, ka Jums nav bijis nekādu darīšanu ar tiesu, ir
pilnīgi nepamatots. (P. Leikarts no vietas: „Es ne-
kad neesmu tiesāts!") Vai Jūs kā būvuzņēmējs ne-
esat centušies iegūt sev par labu kaut vai 2000—3000
latu? (Starpsaucieni un troksnis.) Vai Jūs neesat

mēģinājuši kaut vai desmit muciņu cementa sev at-
licināt? (Starpsaucieni. P. Leikarta starpsauciens.)
— Leikarta kungs, Jums ir sajukuši visi jēdzieni par
to, kas ir gods, un kas ir goda vīrs.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Godājamie de-
putātu kungi! Pec tam, kad te debatēs par dienasvaroni ir izvirzījies Leikarta kungs, varbūt, būs labi,
jaatgriezīsimies pie paša jautājuma temata un pie
mušu priekšlikuma. Es ņēmu vārdu tāpēc, lai īsu-ma atbildētu Bērziņa kungam uz viņa iebildumiem
pret mušu priekšlikumu.

Bērziņa kungs teica, ka viņa frakcijā— zemnie-
ku savienība nevarot balsot par minēto 2 Finanču
ministrijas ierēdņu atstādināšanu no amata pienāku-
mu izpildīšanas tamdēļ, ka to neatļaujot civildienesta
likums. Civildienesta likuma 41. pants, nosaka, ka
atstādināšana no_ amata pienākumu izpildīšanas var
notikt, jā ierosināta disciplināra vai krimināla vajā-
šana. Šinī gadījuma krimināla vajāšana pret kaut
kādu konkrētu personu nav uzsākta; lieta ir gan no-
dota

^ izmeklēšanas tiesnesim, bet nav ierosināta kri-
mināla vajāšana pret kādu noteiktu personu. Mantomeršķiet, ka tadsizmeklešanas pagaidu stāvoklis
nevarētu but par šķērsli mušu priekšlikuma pieņem-
šanai.

Ja_ šo priekšlikumu_ pieņemtu, valdībai vispirms
būtu jāmeklē iespēja., ka to saskaņot ar likumu. Jā
arī tiesa neatrastu kādu kriminālu vainu, no visas lie-tas, mazākais, ir skaidrs tas, ka te var uzsākt jau
tūlīt disciplināru vajāšanu.

Var dažādi uz šo lietu skatīties, var pieiet tai arvismērenāko mērauklu, bet skaidrs ir viens — ka ne-
var šai lietai pieiet ta, ka pagājušajā sēdē teica fi-
nanču ministris, ka notikusi vienkārši neuzmanība.
Apžēlojieties, ministra kungs! Neuzmanība, kur ir
darīšana ar 200.000 doīlariem, neuzmanība ar lietu,
ko var aptvert katrs skolnieks! Ja Jūs te neredzat
neka cita ka tikai neuzmanību, ja Jūs te neredzat no-darījumu, par kuru, mazākais, jāuzsāk disciplināra
vajāšana, tad jāsaka, ka Jūsu resorā vispār ir saju-
kuši jedzļeni par to, kad jāsāk disciplināra vajāšanaunkad ne. Ka var attiecīgam personām- turpmāk uz-ticēt svarīgas lietas, ja 200.000 dollaru viņām ir
spička — tāpat ka Švaukstam «Mērnieku laikos"?

Nevar lietu nostādīt ta, kā to šeit mēģināja da-
rīt finanču ministra kungs, teikdams, ka bijusi tikai
neuzmanība, un valdībai nekādi soļi pret ierēdņiem
nav sperami. Es domāju, ka Bļodnieka kunga valdī-
bai, kurš tagad pa visam savam jaunsaimnieku pa-
domēm visu laiku ir teicis, ka nu sāksies korrupcijas
vajāšana, ka nu kritis virsu korrupcijai un ievadīs
valstī kartību, ka taisni Bļodnieka valdībai šinī vietā
un reize būtu bijusi jaieved_kaut minimālā kārtībaun taisnībaTāpat arī visam koalicijas frakcijām,mazākais tam, kuras patiešām negrib nostāties šī
nodarījuma sedzēju loma.jabalso par mūsu priekš-
likumu, Tas ir tas minimālākais, ko mēs varētu prak-tiski pieņemt šai lieta, šinī stāvoklī.

Ja nu arī, beidzot negribētu uzsākt disciplinā-
ru vajāšanu, tad es gribētu Bērziņa kungam norādīt,
ka ir vel viens civildienesta likuma pants, proti 40.pants, kurš nosaka, ka ia darbinieka darbība «ap-draud dienesta kārtīgu _ norisināšanos", tad darbi-nieks pagaidām atstādināms no amata. Jāsaka, kate patiešarn dienesta kartība ir apdraudēta, ja šeit
minētie ierēdņi paliek amata. Tāpēc nav nekādapamata, nav dibināts iebildums, ka mūsu priekšliku-mu nevar pieņemt.

Ja nu frakcijas — atsevišķas frakcijas vai atse-
višķi deputāti grib balsot pret mūsu priekšlikumu,
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tad šādu rīcību uz ārieni nevar kvalificēt citādi kā
vienīgi par nodarījuma segšanu. Acīmredzot ir tā-
das personas, kuras nevar aizskart, acimredzot, lie-
ta ir tāda, ja šos augstos ierēdņus aizskars, tad gā-
zīs valdību, un, lai šo valdību saglābtu, tad jāsedz
šī — atklāti sakot — diezgan neglītā (J. Višņa no
vietas: «Šmucīgā!") — nu, teiksim), šmucīga rīcī-
ba, jo patiesi šādā garā šī lieta ir kvalificējama.

Nav vērts šeit runāt un garāk polemizēt ar
strādnieku un zemnieku frakciju. Arī mēs, tāpat kā
jūs, strādnieku un zemnieku frakcijas draugi un pre-
tinieki, esam tādos ieskatos, ka visas korrupcijas
sakne, kas visu laiku Latvijā ir augusi, meklējama
sabiedriskā iekārtā. Bet tik pat labi kā mēs arī jūs
zināt, ka vēl šodien cita iekārta nav iespējama.
Strādnieku šķira nav vēl tik spēcīga, lai j'au rīt būtu
cita iekārta. Vai jūs domājat, ka tāpēc mums savi

. priekšlikumi nav jāiesniedz? Jūs visu laiku nākat
uz katedras un pēc savas parašas mūs lamājat, it kā
ar to, ka mēs iesniedzam priekšlikumu, mēs būtu
diezin kā nogrēkojušies. Ko tad jūs gribat? Lai tie
kungi tur vēl joprojām sēž? Vai jūs arī šinī gadī-
jumā gribat vienotu fronti ar viņiem? Bet ja jūs
balsosit par šo priekšlikumu, ko tad jūs ķešaties un
plēšaties? Ķešaties un plēšaties citā vietā! Kad
mēs esam iesnieguši labu priekšlikumu, j'ūs mūs no-
lamājat, lai pēc tam, beidzot, pa klusam, aizmugurē
darītu to pašu, ko mēs darām. Tā ir mutes bajā-
rība un balamutība, bet par nopietnu politiku to ne-
var saukt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Čubinām.

M. Dubins (Agudas Jisroel): Augstais nams!
Es nerunāšu par šī jautājuma būtību, jo dokumentos
neesmu ieskatījies. Es, neesmu arī tiesnesis un ne-
varu teikt, kas šinī lietā vainīgs, un kas nav vainīgs.
Bet es gribu teikt kaut ko Breikša kungam: ja tas
būtu noticis ar kādu augstu ierēdni no kādas citas
partijas, tad Breikša kungs būtu norunājis vienu smu-
ku runu, bet kādēļ Breikša kungs šodien tur muti
ciet un nerunā? (Jautrība.) Pēc būtības Breikša
kungam vajadzēja uzkāpt uz katedras un pateikt: jā,
kungi, ir pareizi, ka mēs nevaram noskaidrot, kas
vainīgs, kas nevainīgs — tāpēc nodosim to lietu tie-
sai, un tā to noskaidros. Citos gadījumos Breikša
kungs būtu licis priekšā šai lietā iejauktos ne tikai
atstādināt no amata, bet pat pakārt; šodien viņš pa-
liek sēžot.

Ja lieta attiecas uz demokrātisko centru, tad, re-
dziet, Breikša kungs, šodien to var mierīgi noklu-
sēt, nerunājot neviena vārda, it kā tas absolūti uz
viņu neattiektos. Ja runa būtu par kādu žīdu, tad
viņš būtu nācis un pataisījis to no šīs vietas par
valsts apzadzēju, korruptantu, spekulantu un visu,
ko vien gribat.

Redziet, es tikai gribēju parādīt, ka nevajaga tik
stipri apvainot ne žīdus, ne citus, ka var pienākt mo-
ments, kad pašam kādreiz iet grūti! (Jautrība.) Vai
tas ir pareizi, vai nepareizi, vai kāds ir vainīgs, vai
nevainīgs, vienmēr, kad Jūs, Breikša kungs, kāpjat
uz katedras. Jūs 'uzņēma''?s prokurora lomu. Šo-
reiz, Breikša kungs, Jums būs laba mācība turpmā-
kam,, lai turpmāk Jūs šādu lomu nekad vairs neuz-
ņemtos. (Starpsaucieni.)

Pēc būtības Jums būtu jāsaka, ka Jūs piekrītat
tam, ko liek priekšā sociāldemokrāti, un arī lūdzat
skaidrību šai lietā. Es atceros, ka tad, kad bija lie-
ta pret zemnieku savienību, Breikša kungs teica:
zemnieku savienības vīrus vajaga atstādināt, līdz no-
skaidrosim šo lietu. Kāpēc tagad Jūs to negribat?
Redziet, kad lieta attiecas uz Jūsu ļaudīm, tad Jums
ir pavisam cita loģika, un Jūs neko neredzat.

Es negribu nekā teikt ne pret vienu direktoru,
ne pret otru, tāpēc ka es nekā nezinu; bet man jā-
saka, ka šoreiz iūs, demokrātiskais centrs, ieturat
šeit pavisam citu līniju nekā parasti.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu ne-
viens vairāk nevēlas? (Starpsauciens: «Breikšam
vārds!"; jautrība.) Debates izbeigtas. — Vārdu per-
sonīgā lietā vēlas deputāts Leikart. Vārds deputā-
tam Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Man,
diemžēl, laiks neatļauj ilgāk apstāties pie visiemtiem
meliem, ar kuriem šeit nāca priekšā zemnieku savie-
nība.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Sau-
cu Jūs pie kārtības par apvainojošu izteicienu!

P. Leikarts (turpina): Skaidrs ir viens — ka
šeit piepildās vecu vecais izteiciens: nav vajadzīgs
gudra cilvēka, lai otru izķēzītu. (Starpsaucieni:
«Bravo!"; aplausi.) — Te nu atkal pierādās tā lielā...
(Jautrība; troksnis.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu apmierināties!

P. Leikarts (turpina): ...koalicijā starp labo un
kreiso spārnu! — Kad zemnieku savienības deputāts
Bērziņš nāca ar saviem «atklājumiem", kreisais
spārns nezināja aiz prieka, kur likties. Uz viņa «at-
klājumiem" es varu atbildēt vienu — ka tie visi ir
vai nu sameloti, vai sagrozīti, un fakts ir tas, ka es
ne par vienu lietu pie tiesas neesmu sūdzēts, bet es
gan esmu bijis spiests sūdzēt valsts iestādes. (Starp-
saucieni.) Kādēļ? Tādēļ, ka savu sistēmu — nepa-
došanos korrupcijai, ko es te ievēroju, es izpildu uz
katra soļa. Ja man to lietu nostāda tā: būs vai ne-
būs kukuļi — nu, tad uz nažiem! Tad izsauc kom-
misiju, tad spriež tiesu, tad meklē, taisa visādus uz-
rēķinus, un galu galā es esmu iesūdzējis tiesā valsts
iestādes. Abās lietās es esmu gandrīz simtsprocen-
tīgi vinnējis. Es esmu vinnējis bez kādas liecinieku
nopratināšanas, tikai uz dokumentu pamata vien.
Kad valdības ieceltais juriskonsults tiesā lūdza iz-
saukt nopratināšanai lieciniekus, tiesa sacīja: nav
vajadzīgs, lieta tāpat skaidra. Tiesā bija iesniegti
dokumenti, kas visu pierādīja. Tā tad es nekur ne-
esmu bijis vainojams, nekur man nekādu vainu ne-
var pierādīt. Tas viss ir jūsu izdomāts un pa avī-
zēm izrakstīts. Sarunāt par vienu cilvēku var daudz.

Ir daudz neapšaubāmu, neapgāžamu faktu par
zemnieku savienības vīriem. Atklājiet kaut vienu
faktu par mani, kā es tos atklāju par zemnieku sa-
vienības darbību! Kur ir tādi fakti ? Rokām taustā-
mi visa Latvijas tauta pagājušajos, 14 gados ir novē-
rojusi un savu tiesu jau spriedusi par to, ko es esmu
strādājis, . (Sauciens no vietas: «Tu jau esi tikai
iesācējs!")

Jūs dzirdējāt, ko teica Līgatnē, kad Jūs bijāt tur
spriest tiesu par deputātu Leikartu! Cik tur trūka,
ka Jūs neiebāza maisā? Ja mēs to būtu gribējuši,
tad tas būtu izdarīts. (Smiekli.) Pateicoties manai
apmierināšanai, vēl nekā nedarīja tie, kas bija pa-
ņēmuši maisus, ķilavas un jēlas olas. (/. Breikšs
no vietas: «Cik šņabja todien izmaksāji?")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Bērziņam personīgā lietā.

J. Bērziņš (zemnieku savienība): Godātie de-
putātu kungi! Man jāatvainojas, ka es ņemu vārdu
personīgā lietā. To es daru tādēļ, ka Leikarta kungs
izteicās, it kā tas, ko es teicu, esot meli. Man jā-
saka, Leikarta kungs, ka tie nav meli. (P. Leikarts
no vietas: «75% melu!") Viss, ko es teicu, ir di-
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bināts uz dokumentiem,kurus ir sniegusi Valsts kon-
trole, un ikviens, kas grib, var par tiem pār-
liecināties.

Leikarta kungs, Jus pielaižat, ka melu bijis 75% ;
tā tad 25%_tomēr ir patiesība! Ja Jūs pats pielaižat,
ka 25% ta, ko es teicu, ir patiesība, tad atlikušie
75% itin viegli pienāks klāt. Leikarta kungs, ja Jūs
domājat, katas, ko es teicu, ir par maz, es varu to
vēl papildināt ar citiem gadījumiem.

Leikarta kungs,, runājot personīgā lietā, šeit pa-
teica lielāko patiesību, kādu viņš jebkad ir pateicis.
Jūs pats teicāt, ka cita cilvēka noķengāšanai gudra
cilvēka nevajaga. (P. Leikarts no vietas: «Parei-
zi!") Ja kāds ir nodarbojies ar citu cilvēku ķengā-
šanu kā Saeimā, tā ārpus tās, tad tas esat bijis Jūs!
Jūs apliecinājāt, ka citu cilvēku noķengāšanai nav
vajadzīgs gudra cilvēka. Lai Jūs būtu pietiekoši ap-
mierināti, es vēlreiz atkārtošu, ka viss, ko es teicu
par Jūsu rīcību, par Jūsu kaitīgo rīcību tanīs uzņē-
mumos, kur Jūs esat pielikuši roku, ir patiesība. Tas
reiz bija jāpasaka, lai Jums parādītu vietu, kas Jums
Kā «goda vīram" pienākas. Ja Jūs šeit katru dienu
uzstājaties kā citu cilvēku un politisko partiju tiesā-
tājs, man bija jāuzņemas nepatīkamais pienākums
pateikt, kur Jūsu «godīgums" sākas un beidzas. Ja
Jūsu darbiem pieliktu mērauklu, tad neviena centi-
metra neatrastu, kur varētu lietot vārdu godīgums.

Priekšsēdētāja biedrs Ķ. Pauluks: Vārds de-
putātam Breikšam personīgā lietā.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Dubina kungam ir speciāls
zobs pret mani. (Sauciens no vietas: «Izrauts!")

Par līgumu ar sērkociņu trestu esam, jau sen ru-
nājuši un prasījuši lietas izmeklēšanu, bet apstākļi ir
tādi, ka atstādināt no amata var tikai vainīgas per-
sonas. Valdība ir ievadījusi stingru izmeklēšanu. To
vajaga tikai pastiprināt. Dubina kungs izteicās, it
kā es esot vainīgs, ka tie 200.000 dollaru neesot ie-
kasēti. Bet man taču nav teikšana Finanču mini-
strijā!

Ja runā par demokrātiskā centra ierēdņiem, tad
taču jāzina, ka Finanču ministrijā bez šiem ierēd-
ņiem ir vēl 3—4, kas tanī lietā iejaukti. Runājot par
to, es varētu zināmā mērā lepoties, jo Valsts kontro-
les pārstāvis savā ziņojumā attiecībā uz Miezi ne-
minēja nekā tāda, par ko viņam varētu uzbrukt.
Es neuzstājot kā Mieža aizstāvis un gribu palikt
Valsts kontroles ziņojuma robežās. Dubina uzstā-
šanās pret mani bija nevietā un ir tikai viens «lustī-
go" numuru papildinājums, kādu šovakar te bija tik
daudz.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Sakarā ar
apspriežamo jautājumu deputāti F. Menderis, J.
Celms, A. Buševics u. c. iesnieguši priekšlikumu:

„Saeima nolemj: uzdot valdībai atstādināt no amata iz-
pildīšanas līdz izmeklēšanas izbeigšanai zviedru sērkociņu
tresta drošības naudas (200.000 dollaru) neiemaksāšanas lietā
Finanču ministrijas tirdzniecības-rūpniecības un saimniecības
departamentu direktorus."

Tas ir patstāvīgs priekšlikums, un to šodien var
apspriest tikai tad, ja nevienam deputātam nav pret
to iebildumu. Iebildumu nav? Nolasītais deputāta
Mendera u. c. priekšlikums nāk nobalsošanā. Depu-
tāti A. Dinbergs, A. Frišmanis, E. Rimbenieks u. c.
iesnieguši priekšlikumu:

„Liekam priekšā deputāta F. Mendera u. c. iesniegto
priekšlikumu nobalsot aizklāti."

Saskaņā ar kārtības rulli balsošana par deputā-
ta Mendera u. c. priekšlikumu būs aizklāta. Ludzu
izdalīt zīmītes! Balsošanas kārtība būs šāda: tie de-
putāti, kas balso par priekšlikumu, atstāj uz zīmītes

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rīga, Saeimas laukumā.

«par"; tie, kas balso pret priekšlikumu, atstāj —
.,.pret"; kas atturas, atstāj — «atturas". Baltas zī-
mītes_ uzskatīs par nederīgām. — Vai visi deputāti
izpildījuši zīmītes? Lūdzu salasīt zīmītes! — Vai vi-
si deputāti ir nodevuši zīmītes? Jaunas zīmītes ne-
viens nepieprasa. Iebildumu nav? Lūdzu saskaitīt
zīmītesj —- Balsošanas rezultāts: pavisam izdalītas
88 zīmītes, atpakaļ saņemtas 87 zīmītes; par depu-
tāta F. Mendera u. c. iesniegto priekšlikumu nodots
70 balsu, pret to nodotas 2 balsis, atturējušies 14.
Deputāta Mendera u. c. iesniegtais priekšlikums pie-
ņemts. — Līdz ar to 2. dienas kārtības punkts ir iz-

\ smelts. —
3. dienas kārtības punkts — tieslietu mi-

nistra atbilde uz deputāta A. Rudevi-
ca u. c. iesniegto steidzamo pieprasī-
jumu. Vārds tieslietu ministrim A. Ozolam.

Tieslietu ministris A. Ozols: Augstais nams!
Tieslietu ministrim iesniegts pieprasījums, ka saska-
ņā ar policijaspolītiskās pārvaldes un prokuratūras

.rīkojumu it ka būtu konfiscēts biedrības «Darba
Jaunatnes" centrālās valdes uzsaukums; līdz ar to
prasīts

^
ko tieslietu ministris domājot darīt, lai turp-

māk šādas parādības novērstu.
Es domāju, pieprasījuma iesniedzējiem ir bijis

pārpratums par lietas būtību. Nav pareizi, ka uz-
saukums konfiscēts uz prokurora rīkojumu. Uzsau-
kums konfiscēts uz tiesas lēmuma pamata. Piepra-
sījuma iesniedzēji ir domājuši, ka konfiscēšana no-
tikusi kriminālprocesa 1148. panta kārtībā, bet tā ir
notikusi 1153. panta kārtībā. Tā tad tas ir tiesas
lēmums.

Lēmumā tiesa plašāk nemotivē, kāpēc uzsau-
kums konfiscējams; to tiesa motivē tikai spriedumā
par konfiscētā uzsaukuma vai žurnāla — kā kuru
reizi — iznīcināšanu. Tā tad nav arī vēl zināmi tie
motīvi, kuru dēļ tiesa minēto uzsaukumu ir konfiscē-
jusi.

Ievērojot to, ka satversmes 83. pants paredz tie-
sas neatkarību viņas lēmumos un spriedumos, ko arī
es lūdzu respektēt, un ievērojot visu sacīto, piepra-
sījuma iesniedzēji ir maldījušies. Iesniegums ir bez
kāda pamata, tāpēc es lūdzu šo pieprasījumu kā ne-
pamatotu noraidīt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks? Atklāju vis-
pārīgas debates. Vārds deputātam Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Tieslietu mi-
nistra kunga atbilde bija tiešām savāda. Uz mūsu
pieprasījumu

^
vai tieslietu ministrim ir zināma mi-

nēta konfiskācija, un ko viņš domā darīt, lai garan-
tētu likumā paredzēto drukātā vārda brīvību, viņš
atbildēja, ka mēs esot vienkārši maldījušies, jo tā lie-
ta uz viņu nemaz neattiecoties; vārdu sakot — ne
mana cūka, ne mana druva. Izrādās, ka mums ir
tieslietu ministris, kuram par Latvijas pilsoņiem li-
kumā paredzēto tiesību garantēšanu nav nekāda
daļa.

Man gribētos teikt, ka tieslietu ministra kungs
arī. formāli, nemaz nerunājot par būtību, nepareizi
pieiet šim jautājumam, jo arī pēc pastāvošajiem kri-
minālprocesa likumiem nav tāda kārtība, ka tiesnešu
kungi paši staigātu apkārt pa drukātavām un meklē-
tu, kurš uzsaukums noziedzīgs, kurš nē. Tas vi-
ņiem nav jādara, jo ir personas un iestādes, kas vi-
ņiem piesūta, kas viņiem nodod, kas viņiem liek
priekšā konfiscēt uzsaukumus.

Man ir pie rokas attiecīgais kriminālprocesa
likumu krājums, kur visos tanīs pantos, kur ir runa
par to, kad preses lietās var ierosināt vajāšanu vai
kāda periodiska vai neperiodiska izdevuma apķīlā-
šanu, ir noteikts, ka ar šādu priekšlikumu pie tiesas

10
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griežas prokurors. 1143. pantā ir teikts, ka vajā-
šanu tiesas ceļa ierosina vai nu preses lietu amat-
persona, vai arī vajāšana notiek tieši uz prokuratū-
ras priekšlikumu. Tāpat arī 1148. pantā ir pateikts,
ka izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors var apķīlāt
periodisku izdevumu numurus vai neperiodisku iz-
devumu eksemplārus, ja to saturā atrodamas sodu
likuma paredzētās noziedzīgo nodarījumu pazīmes.
Ta tad atkal to dara prokurors.

Ministra kungs šeit teica, ka mēs, pieprasījuma
iesniedzēji, esot domājuši, ka uzsaukuma konfiskā-
cija notikusi uz nupat manis nolasītā 1148. panta pa-
mata1 Viņš teica, ka mēs esot maldījušies — ka šī
apķīlāšana esot notikusi uz 1153. panta pamata.

Ko tad nu nosaka 1153. pants? — Šis pants no-
saka, ka, neatkarīgi no apķīlājuma gadījuma pēc
1148. panta, tiesa uz izmeklēšanas tiesneša iesnie-
gumu vai arī prokurora priekšlikumu savā rīcības
sēde nolemj u. t. t. izdevumu apķīlāt vai neapķīlāt.
Tiesa gan izlemj, bet pēc tā panta, ko šeit minēja
tieslietu ministra kungs, iznāk tā, ka tomēr vai nu
izmeklēšanas tiesnesim, vai prokuroram jāliek priek-
ša_ attiecīgo izdevumu apķīlāt vai neapķīlāt. Jādo-
mā taču, ka tanī priekšlikumā ir kaut kas konkrēts.
Sis priekšlikums taču laikam nav tāds, ka prokurors
vienkārši griežas pie tiesas un saka: redziet, es es-
mu atradis vienu uzsaukumu, kur nav nekā nozie-
dzīga, un kuru nevajaga konfiscēt. Tādu priekšliku-
mu, laikam, gan prokurora kungs tiesai neiesniegs.
AcimredzoL viņš ir domājis, ka uzsaukums ir nozie-
dzīgs, un tapec ir saprotams, ka viņš ir iesniedzis
tiesai šādu priekšlikumu

^
Tā tad nav tiesa, ka mēs

būtu _ pārskatījušies. Mes neesam pārskatījušies ne
viena, ne otra gadījumā, va[ nu tas būtu 1148. pants,
vai ari 1153. pants. Prokurors ir tā persona, kas
griežas pie tiesas ar priekšlikumu apķīlāt vai ievadīt
vajāšanupret kādu periodisku vai neperiodisku iz-
devumu.

Tieslietu ministra kungs, kas tad nu ir proku-
rors? Prokurors nav tā persona, par ko Jūs runājāt
un ko Jus gribējāt attiecināt uz tiesu. Ministra kungs
teica, ka tiesa esot neaizskarama un spriežot patstā-
vīgi

^
Viņš saka: paldies dievam, ka tas tā ir! Bet

prokurors taču ir tieslietu ministrim jeb ģenerālpro-
kuroram padotsperēdnis! Te nu varētu prasīt, lai
augstākais prokuratūras priekšnieks mācītu saviem
prokuroriem saprast, kas ir likumīgs, un kas nav li-
kumīgs, lai tadus_ periodiskos vai neperiodiskos iz-
devumus, kur pēc likuma nav -saskatāms nekāds
noziegums, neiesniedz tiesai un lai neapgrūtina šo
neatkarīgo tiesu.

Ministra kungs velti izvairījās runāt par šo uz-
saukumu pec būtības. Viņš mēģināja atrunāties ar
formālismu, ka tā neesot viņa darīšana. Tā jau nav
viņa paša personīga darīšana, tā ir viņam padoto
ierēdņu darīšana! _ Ne jaupirmo reizi no šīs kated-
ras ir nācies_ runāt par -to, ka ģenerālprokurors va-
rētu dot norādījumus saviem prokuroriem, kā šādos
gadījumos rīkoties, jo jau atkārtoti ir notikuši gadī-
jumi, kad izdarītās apķīlāšanas, ko tiesa vēlāk ir at-
cēlusi. Ir bijis vairāk gadījumu, kad prokurori ir
rīkojušies pavisam aplami, kad uzsaukumos nav bi-
jušas saskatāmas ne mazākās noziedzības pazīmes,
kad tanīs ir bijusi tikai kritika par zināmu ministru
vai zināmu valdības iestāžu rīcību, un tomēr tie ir
konfiscēti. Tādu gadījumu ir bijis vairāk. Ja ne-
maldos, viens no bijušajiem tieslietu ministriem kād-
reiz

^
apsolījās, ka viņš došot, vai jau esot devis pro-

kuratūrām attiecīgu norādījumu.
Mes domājam, ja mums ir tāds tieslietu ministris,

kuram, varbūt, nemaz neinteresē tas, kādas tiesības
bauda Latvijas pilsoņi, un vai pret viņiem tiek pie-
mēroti likumīgi vai nelikumīgi līdzekļi, tad mums

tāds tieslietu ministris vispār nav vajadzīgs; tad jauvalsts veltīgialgo tādu tieslietu ministri, un šo po-
steni vajadzētu pavisam likvidēt. Tad jau viņam
vairs nav nekādu uzdevumu, ja viņš grib tā atrunā-
ties — ne mana cūka, ne mana druva.

Es vispār gribu sacīt, ka Bļodnieka valdībai vāji
veicas ar korrupcijas apkarošanu un tāpat vāj'i vei-
cas arī ar pilsoņu tiesību aizstāvēšanu, Sekmes un
liela enerģija viņai ir taisni tur, kur pilsoņu tiesībām
uzbrūk, un sevišķi tur, kur uzbrūk strādnieku tie-sībām.

Būtībā par šo uzsaukumu — par darba jaunatnes
uzsaukumu es runāju Jau vienā no iepriekšējām sē-dēm

^
motivēdams mušu pieprasījumu; tāpēc tagades būtība pie ta neatgriezīšos. Es tikai raksturoju

nepielaižamo tieslietu ministra kunga izturēšanos, vi-
ņa atrunāšanos: «Es neka nezinu, man neko neva-
jaga zināti" Tas līdzinās tam, ka attiecībā uz strād-
niecību, tas izdevumiem, tas periodiskiem un nepe-
riodiskiem izdevumiem ministra kungs piemiedz
acis, lai katrs prokurors rīkojas, kā viņš grib. Mi-
nistra kungs negrib par to nekā zināt, kaut gan li-
kums nosaka — ja kāds grib kaut ko konfiscēt resp.
ierosināt konfiskāciju, tad jāuzdod arī motīvi, kāpēc
tas tiek darīts. Ministra kungs negrib nekādus mo-
tīvus ne redzēt, ne dzirdēt.

Varbūt šinī ziņā ir taisnība «Latvim", kas šodien
raksta, ka, lai gan koalicijā patlaban nav lielas vien-
gabalainības, balsošana, kas zīmējas uz uzticības vai
neuzticības izteikšanu tieslietu ministrim sakarā ar
«Darba Jaunatnes" uzsaukuma konfiskāciju pilsoņi
tomēr neiešot mesties ceļos sociāldemokrātu priek-
ša. «Latvis" ka tieslietu ministra politiskiem uz-
skatiem tuvu stāvošs orgāns, pārzinādams pilsoņu
uzskatus par strādniekiem, ļoti labi zina — ja arī
valdība ir samēra vajā un nav vienprātīga, varbūt,pat svarīgākos jautājumos, tad jautājumā par «Dar-
ba Jaunatnes" uzsaukuma konfiskāciju pilsonība neies
šķelties .neies radīt krizi un pārmest savam minist-
rim. Ta arī bus! Par to mums nebija šaubu, kad
šo interpellaciju iesniedzam. _ Mēs ne mirkli nešau-
bījāmies, ka pilsonība saudzēs savu ministri, nemaz
nerunājot par ceļos mešanos. No pilsonības neviens
neprasa, lai ta mestos ceļos, un neviens arī nedo-
mas, ka pilsonība stāvēs tiesību sargātājas vietā, par
cik šis tiesības zīmējas uz strādniekiem.

Es gribētu teikt tiem darba jauniešiem, kuri šo
uzsaukumu ir rakstījuši, ka_ viņiem, tāpat arī visai
strādniecībai vajaga to ievērot un vajaga audzināt
savus speķus tik lielus, ka ne «Latvis", ne tieslietu
ministra kungs — ja ta varētu teikt — nevarētu vi-
ņus ignorēt, un pat ne Saeimas vairākums nevarētu
sankcionēt to politiku, kas ir vērsta pret viņiem.
Vajaga augt tik spēcīgiem, lai varētu radīt citādu
tiesisko iekārtu, kura nevarētu dot tādas nicinošas
ignorējošas atbildes tanīs tiesiskajos jautājumos, kas
zīmējas uz strādniekiem.

Priekšsēdētājā biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):
Līdz šim mes piedzīvojam, ka valdība vērš represi-
jas galvena kārta pret kreiso strādniecību. Tagad
redzam, ka vienu otru reizi ķeras arī pie sociālde-
mokrātiem.

Zīmīgi, ka uzsaukums_ konfiscēts, lai gan tanī
loti asi, pat demagoģiski vēršas pret kreso strādnie-
cību, lai_ gan kreisas strādniecības ideologi šinī uz-
saukuma_ iztēloti par meļiem, provokātoriem u. t. t.

Kad ej tomēr valdība konfiscēja šo uzsaukumu?
Luk, kadeļ! — Vienīgi tadeļ, ka uzsaukumā tomēr ir
runa par vienotu strādnieku fronti. Tāpēc šis uzsau-
kums ir konfiscēts! Sī vienotā strādnieku fronte ir bī-
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statņa buržuāzijai. Lūk, _tādēļ, neskatoties uz meliem
un dēmagoģiju, ko sociāldemokrātu partija vērš pret
kreiso strādniecību, valdība ir atzinusi par vajadzīgu
uzsaukumu konfiscēt, un tiesa to ir sankcionējusi —
tādēļ, ka šinī uzsaukumā ir runa par strādnieku vie-
notu fronti. _

Kādu slēdzienu taisa strādnieki par šāda uzsau-
kuma konfiscēšanu, kurā ir runa par vienotu fronti?

Strādnieki zina, ka buržuāzijai šī vienotā fronte
ir bīstama. Ja konfiscē uzsaukumu, kas grib radīt
strādnieku vienotu fronti pret fašismu, tas nozīmē,
ka valdība ir pret cīņu ar fašismu, ka viņa ir augstā-
kā mērā draudzīga fašismam. Valdība, deputāti,
šķiras un partijas,kas necīnās pret fašismu, bet kon-
fiscē uzsaukumus, kuri vēršas pret fašismu nav kva-
lificējami citādi kā par fašisma draugiem. Mēs esam
vairākkārt aizrādījuši, ka tagadējā valdība ir faši-
stiska, ka tagadējās tiesas ir fašistiskas un tagadējā
prokuratūra fašistiska. Tā tad, ja valdība atzīst, ka
strādnieku vienotā fronte ir bīstama, tad steidzīgi tā
ir jāaizliedz.

Mēs dzirdējām tieslietu ministra atbildē, ka uz-
saukums konfiscēts tādu un tādu iemeslu dēļ, proti
tur bijusi nelikumība un noziedzība. Mēs zinām, ko
nozīmē noziedzība, ja to piemēro strādniekiem. Mēs
zinām, ka valsts apzadzējiem un korruptantiem jau-
nos soda likumus nepiemēro; viņus nesloga cietu-
mos, nepiemēro viņiem kandalu režīmu. Toreiz, kad
runājām par sodu likumu, kad paredzējām augstākus
sodu mērus, mēs jau aizrādījām, ka šos augstākos
sodus piemēros tikai strādniekiem — revolucionā-
riem strādniekiem, — tiem cīnītājiem, kas cīnās pret
fašismu.

Mēs zinām, ko dara valdība, tiesas un prokura-
tūra. Tā pati valdība, kas redz visas nelikumības
un noziedzības strādnieku aprindās, pati ir rīkojusies
tik noziedzīgi, ka būtu sodāma. Mēs visi atcera-
mies, ka tā pati valdība mēģināja izdot satversmes
81. panta kārtībā likumus, kas nemaz nesaskanēja ar
mūsu satversmi; Saeimas vairākums to šoreiz ne-
pielaida un tos noraidīja. Tā tas bija ar likumu par
huligānisma apkarošanu, tāpat arī ar citiem liku-
miem, ko te noraidīja.

Mēs zinām, ka tas pats, kas raksturo mūsu val-
dības fašistisko seju, bija redzams arī tad, kad bija
runa par policijas iekārtas likumu. Šinīs policijas
iekārtas noteikumos mūsu valdība — tas pats Mīl-
bergs un visa pārējā kompānija — bija strīpojusi no
policijas iekārtas noteikumiem vārdu «demokrātisko
iekārtu", jo policija sargājot valsti, ne demokrātisko
iekārtu. Tās, saprotams, ir sīkums, bet raksturīgs
— ka arī te valdība ir lietojusi tādu mērauklu, ka
jaureiz fašistiskā iekārta nodibināsies, tad vairs ne-
vajadzēs ne pirkstu kustināt. Tas pats ir ar minētā
uzsaukumu konfiscēšanu, kas ir uzaicinājis cīnīties
pret fašismu.

Kā jau teicu, noziedzības ir visur, kur tikai pa-
skatāmies. Mēs zinām, ka nesen atpakaļ valdība
gribēja uzdāvināt miljonāram Benjamiņam 3.000.000
latu — saprotams, atkal no strādnieku grašiem. Val-
dībā nelikumības ir uz katra soļa, bet par tām ne-
vienu nesoda, par tām sodi nav paredzēti, tam kan-
dalas neeksistē. Valdība nav atbildīga likuma priek-
šā; likuma priekšā atbild tikai strādnieki, ne bur-
žuāzija un panamisti. Panamisti, kas arī ir notiesāti,
cietumā nosēd dažus mēnešus, bet, palaisti vaļa, ar
noblēdīto naudu dzīvo labas dienas un nodarbojas ar
korrupciju tālāk.

Uzsaukumu konfiscēšana sāk pieņemt jau siste-
mātisku raksturu. Turpmāk šī parādība tikai vairo-
sies. To pašu darbību, kādu Hitlers attīsta Vācija,
mūsu valdība attīsta Latvijā. Arto pašu provokā-
ciju, ar kādu Hitlers uzbrūk revolucionārai strādnie-

cībai Vācijā, mūsu valdība uzbrūk Latvijas strādnie-
cībai. Te nāca Mīlbergs, iekšlietu ministris, un tei-
ca, ka Iekšlietu ministrijas darbība esot pilnīgi attais-
nojama un ka to pašu darbību, kādu tā esot pieko-
pusi līdz šim, tā piekopšot arī turpmāk. Tā tad mēs
redzam, ka tos pašus paņēmienus, ko lieto fašisti Vā-
cijā, lieto arī mūsu valdība.

Valdība ir aizgājusi pat līdz tādam absurdam, ka
bīstas pat, es gribētu teikt, no spokiem, ja tikai ir
aizdomas, ka ir kāds sakars ar kreiso strādniecību.
Starp citu valdība iekšlietu ministra Mīlberga perso-
nā nav atļāvusi kādai biedrībai korogu tikai tāpēc,
ka uz tā bijusi piecstūraina zvaigzne; šī piecstūrainā
zvaigzne, lūk, esot kommiūnistu zvaigzne. Mīlber-
gam tā nav pieņemama, un tāpēc šiskarogs noliegts.
Mēs redzam, ka mūsu valdība ir nonākusi līdz tā-
dam absurdam. Tas tikai rāda, ka šī valdība ir fa-
šistiska, ka šī valdība, kura atklāti vēl neuzdrošinās
ievest šeit fašistisko diktatūru, aizklāti šādu dikta-
tūru jau gatavo.

Es teicu, ka minēto uzsaukumu rakstījuši soci-
āldemokrātijai padoti ierēdņi. Mēs nedomājam, ka
viņu_ uzskati darba jaunatnē ir valdošie; tie ir tikai
sociāldemokrātu komisāri, kuri šo uzsaukumu ir pa-
rakstījuši.

Kas tad šinī uzsaukumā rakstīts: Tur teikts, ka
kommunisti nevarot atteikties no nepamatotiem uz-
brukumiem sociāldemokrātijai. — Kādi tad ir tie uz-
brukumi, kas pēdējā laikā vēršas pret sociāldemo-
krātiju?

Šie uzbrukumi vispār notiek sakarā ar Vācijas
notikumiem. Sakait, vai tā ir nepatiesība, ka Vā-
cijas strādnieku kustību nodeva sociāldemokrāti! Vai
tā ir nepatiesība, j'a saka, ka, ja Vācijā varēja no-
dibināties fašisms, tad par to jāpateicas sociālde-
mokrātiem? Vai tā ir nepatiesība, ka sociāldemo-
krātu valdība Vācijā slēdza sarkanos frontiniekus,
kas vienīgie cīnījās pret fašismu Vācijā, kas bija vie-
nīgais reālais spēks pret fašismu Vācijā? (A. Vec-
kalna starpsauciens.)

Mēs redzam, ka tādu pašu dēmagoģiju, kādu
hitlerieši sev atļāvās Vācijā, stāstīdami, ka reichsta-
gu nodedzinājuši kommunisti, tādu pašu dēmagoģiju
atļaujas sociāldemokrāti savā uzsaukumā, aizrādot,
ka valdība ir atradusi par bīstamu strādnieku un
zemnieku frakciju, atradusi par bīstamu strādnieku
vienoto fronti. Lai nu tā nenodibinātos, jūs aģitējat
pret revolucionāro strādniecību.

Ja nu reiz velnu piemin, tad velns var būt arī
jau klāt. Ja arī sociāldemokrāti runā par vienoto
fronti, tad tomēr gādā par to, lai tā patiesi arī kād-
reiz nenodibinātos.

Šinī uzsaukumā ir arī teikts, ka kommūnistu lī-
deri Latvijā ar meliem, provokāciju u. t. t. cīnoties
pret sociāldemokrātiem. Ar meliem un provokāciju
— tā teikts šinī uzsaukumā. Jūs esat tie, kas pro-
vocējat! Vai jūs nebijāt tie, kas pataisījāt Lagzdiņu
par provokāoru,, kaut gan viņš nebija provokātors?
Vai jūs nebijāt tie, kas savā «Sociāldemokrātā" rak-
stījāt, ka Bergs Ventspilī skaldījis vienoto fronti, ka
streikotāji viņu izveduši no zāles? Bergu izrāva no
zāles policija, un strādnieki sašuta par to, ka Bergu
izved no zāles! Divas trešdaļas sapulces dalībnieku
atstāja zāli, un iekšā palika tikai viena trešā daļa.
Jūs esat meļi! Jums vajadzētu kaunēties no Vents-
pils strādniekiem, kuri lasa «Sociāldemokrātu" un
redzēja, kas notika tanī sapulcē! Jūs taču zināt, ka
Ventspils strādniekos jums nav piekritēju. Lūk, tā-
pēc jūs esat meļi, kaut gan šisuzsaukums par tādiem
nostāda kreisos strādniekus. Jūs paši tādi esat!

Tālāk uzsaukumā teikts: Vācijas piemērs rāda,
kur noved šāda kommūnistu rīcība. Nu kur vēl lie-
lāku dēmagoģiju var atrast?! Kommunisti esot vai-

10*
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nīgi,_ ka Vācijā nodibinājies fašisms! Vai tie nebija
sociāldemokrāti, kas teica, ka ienaidnieks nav vis
Hitlers, bet, ka Trockis teica: ienaidnieks sēž Mas-
kava? Vai tie nebija sociāldemokrāti, kas aicināja
neiet cīņa tad, kad vācu strādnieki to gribēja darīt?

_ Talak uzsaukumā teikts, ka revolucionārās
strādniecības rindās esot polītiskās pārvaldes aģenti.
Vai tas pats Bruno Kalniņš un Sabērts nebija poli-
tiskas pārvaldes ierēdņi, nebija izlūkošanas die-
nesta? Vai šis pats Bruno Kalniņš 1928. gadā neap-
liecināja policijai, ka revolucionārās arodbiedrības
esot kommūnistu arodbiedrības? Vai tas pats Bast-
jānis, kas dienu iepriekš provocēja strādnieku un

.zemnieku frakciju par kommūnistisku, pats sociālists
būdams, neapliecināja, ka strādnieku un zemnieku
frakcijas darbība saskan ar kommūnistu partijas dar-
bību? Vai to neteica sociāldemokrāts Bastjānis?
(V. Bastjānis no vietas: «Saskan, saskan!") Vai jūs
neesat provokātors? Vai te nav kopā aizsargu ko-
mandieris Bērziņš, bijušais virspavēlnieks Balodis
un, kā redzat, arī Bruno Kalniņš? Vienota brālība,
trejsavienība! (Starpsaucieni.) — Tas nav Bergs,
bet gan Bruno Kalniņš, kas tur redzams.

Es saku, šis uzsaukums ir konfiscēts tikai tā-
pēc, ka tanī ir runa par strādnieku vienoto fronti.
Ne tāpēc ir konfiscēts šis uzsaukums, ka tur pēc bū-
tības būtu kas noziedzīgs.

Es jau teicu, ka šo uzsaukumu nav rakstījušas
tās darba jaunatnes masas, kas nevar simpatizēt jū-
su strādnieku un darba jaunatnes skaldīšanas politi-
kai. Tie nav uzsaukuma sastādītāji, bet tie ir tie, kas,
līdzīgi darba jaunatnes biedrim studentam Bajāram,
Grīziņkalnā bruka virsū biedriem-strādniekiem, palī-
dzēja tos arestēt un piekāva. No tām aprindām ir nā-
kuši uzsaukuma rakstītāji, no tām1 aprindām1, kas Grī-
ziņkalnā mēģināja palīdzēt nodot strādnieku jaunie-
šus. Kad kāds no šierm pašiem, darba jauniešiem licis
priekšā nodibināt vienotu fronti, darba jaunietis Zīle
teicis, ka dažiem biedriem esot kommūnistiskas ten-
dences. Tā tad tas ir lielākais noziegums; tas ir
līdzīgi tam, ko saka Dukurs,, ka nevajaga skatīties uz
Padomju savienību, bet uz Vakareiropu — laikam
uz fašistisko Vāciju: «Nāc, paklausies, draudziņ, kā
Vīnē dzied!" — Bet kas tagad notiek Vīnē? — Lūk,
tā jūs rīkojaties! (Starpsauciens.)

Darba jaunieši Zīle, Rusmanis, Pole u. c. aiz-
saukti uz politisko pārvaldi, kur uz jautājumu, vai
viņu organizācijā neesot kommunisti,, teikuši: pagai-
dām mēs paši tiksim ar viņiem galā, bet ja netiksim
galā — tad uzaicināsim jūs. Tā paskaidrojis Zīle.
Mums ir arī liecinieki; ja vajadzēs, mēs to pierādī-
sim.

Kaut arī buržuji šo uzsaukumu ir konfiscējuši,
tomēr ne par to, kas tur ir bijis rakstīts, ne būtības
dēļ, bet tāpēc, ka tanī ir minēta strādnieku vienotā
fronte. (Starpsaucieni.)

Man vēl jāatzīmē gadījums, par kūru ir runa uz-
saukumā _— gadījums par vienoto fronti, kuru jūs
gan aizstāvat vārdos, bet ne darbos.

Savā laikā jūsu laikrakstā parādījās ziņa,, ka
Bergs Ventspilī notiesāts. Kāds nezināms autors sa-
va rakstā bija uzsvēris, ka vienota fronte esot vaja-
dzīga, jo pēc tam, kad likvidēšot strādnieku un zem-
nieku frakciju (starpsaucieni), varot nonākt pie tā,
pie ka esot nonākusi Vācija. (Starpsaucieni.) Ar
jūsu palīdzību fašisti ir nostiprinājušies Vācijā!
(Starpsaucieni.) _Tagad_ jūs gribat to noliegt. — Kad
«Sociāldemokrāta" parādījās raksts par to, ka vie-
nota fronte vajadzīga, kas tad notika? Vai jums ir
kāda tieksme radīt vienotu fronti? (Starpsaucieni.)
To pašu Bergu, ko sestdienā jūs savā laikrakstā aiz-
stāvējāt, svetdjen sava kongresa jūs sitāt nost! Jūs
mani sasitāt ta, ka es gulēju pie zemes bez sama-

ņas. Par ko jus mani sitāt? — Par to, ka es de-
klarēju par vienoto fronti un teicu, ka strādniekiem
vajadzīga vienota fronte, jo, ja tādas vienotas fron-
tes mums nebūs, tad nonāksim pie tā, pie kā ir no-
nākusi Vācija — pie fašisma. Lūk, par to jūs mani
sitat līdz bezsamaņai! (Starpsaucieni.) — Jūs sme-
jaties, Bruno Kalniņ. (Starpsaucieni.) — Balamute!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Berg, saucu Jus pie kartības par šādu iztei-
cienu!

F. Bergs (turpina): Jūs neviens neaizskāra. Ti-
kai man bruka virsu. _ Jūsu slakterl kas stāv uz
ielas stūriem, ar pipkām bruka man virsū un sita
mani tik ilgi, kamēr es zaudēju samaņu un gulēju pie
zemes. (Starpsaucieni.) Tada_ rīcība nevar vest pie
vienotas frontes. Jus, sociāldemokrāti, lai gan vie-
nu dienu rakstāt par vienoto fronti, otrā dienā jau
paradāt, ka jus esat vislielākie vienotās frontes ie-
naidnieki. (Starpsaucieni.)

Zīle izteicies.ka vienota fronte neesot vēlama,
jo tad revolucionārie strādnieki pārņemšot jūsu or-ganizācijas

^
No ta jums visvairāk bail, jo tad jūs

būsit ģenerāļi bez armijas.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvani): De-

putāt Berg, lūdzu runāt vairāk par to, kas attiecas
uz ministra atbildi uz pieprasījumu. (Starpsaucieni.)

F. Bergs (turpina):_ Veckaln, ja tie simti nebūtu
sabāzti cietumos, tad mes šeit nebūtu vis 7,' bet, var-
būt, 17, un Jus vairs šeit Saeimā nebūtu. (A. Vec-
kalns no vietas: «Vai pie jums nebija Cukurs un citi
provokatori?") — Jus runājat par Cukuru, ko paši
slepat. Jus bijāt tie, kas nodarbojaties ar dēmago-
ģiju. Jus bijāt tie, kas ...

Priekšsēdētājā biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Berg, tam nav nekāda sakara ar pieprasījumu!

F. Bergs (turpina): Strādniecībai vienota fronte
ir jāpanāk! Ja strādniecība vienotu fronti nepanāks,
tad viņas liktenis bus tāds pats kā Vācijā.

Šeit, kad ir runa par vienotu fronti, sociāldemo-
krāti nak un saka, ka viņi neattaisnojot to, kas no-
ticis Vācija. Tas ir nepatiesība, jo sociāldemokrātu
vadoņi, piemēram Bruno Kalniņš u. c. neskaitāmas
reizes sava laikraksta ir aizrādījuši, ka viņu simpāti-
jas ir Vācijas sociāldemokrāti^pusē. Ja

tagad, kad
Vacijassocialdemokrati ir galīgi izblamējušies,, mū-
su sociāldemokrāti noliedz savu gara radniecību ar
Vācijas sociāldemokrātiem, tad tas ir tikai manevrs.

Strādniekiem vienotā fronte ir jāsasniedz, un vi-
ņi to sasniegs. Strādniekiem jāpanāk vienotā fronte
ne tikai pret uzsaukumu konfiscēšanu, bet galvenam
kārtam pret strādnieku un zemnieku frakcijas likvi-
dēšanu, kas visdrīzākā laikā notiks. Ja likvidēs
strādnieku un zemnieku frakciju, bez šaubām, ķer-
sies arī pie SSS organizācijas, kura tagad ne vienu
reizivien ir_ palīdzējusi policijai ķert un ieslodzīt cie-
tuma revolucionāros strādniekus. Strādniekiem jā-
uzstājas arī pret organizācijā slēgšanu. Ar tādu rī-
cību, kādu šeit parada sociāldemokrātu partijas va-
doņi, nevar tikt pie strādnieku vienotās frontes, bet
gan var sagaidīt to, ko ir sagaidījuši Vācijas sociāl-
demokrāti.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija; ru-
na krieviski).*)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāt Jer-
šov, tagad ir debates par tieslietu ministra atbildi uz

*) Runas atreferējums nav iesniegts.



297 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 8. sēde 1933. g a d a 23. m a i j ā. 298

iesniegto pieprasījumu, tapec lūdzu runāt par šo te-
matu!

L. Jeršovs (turpina): Es tūlīt beigšu!
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Lūdzu beigt

sarunāšanos un turēties atbildes robežās.
L. Jeršovs (turpina)*).
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-

tātam B. Kalniņam.
B. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie deputātu

kungi! Šodien, noklausoties tieslietu ministra atbil-
di, piedzīvojam savadu ainu. Tieslietu ministra
kungs bija ļoti īss._ Tikko savu strupo atbildi devis,
viņš tūlīt aizsteidzas no Augstā nama. Savā atbildē
viņš pateica ta: — tiesa esot spriedusi, prokuratūrai
neesot nekāda daļa — un ar to arī pietika. Bet tad
tieslietu ministra kungam radās negaidīti palīgi no
kommūnistu frakcijas, un to, ko nepateica tieslietu
ministris.to pateica Bergs un Jeršovs. (Starpsau-
cieni strādnieku

^
un zemnieku frakcijas solos.) Tie

lietu motivēja pec būtības! (Starpsaucieni. Troksnis.)
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Lūdzu pār-

traukt sarunas!
B, Kalniņš (turpina): Abu minēto deputātu uz-

stāšanas darba jauniešiemvislabāk pierādīja, kāda ir
viņu «vienota" fronte, un ko viņi domā par mūsu
uzsaukuma konfiskāciju. (Starpsaucieni.)

Tas, ko te sarunāja Bergs un Jeršovs, tiešām ir
kas neiespējams. (Starpsaucieni.) — Ka jūs nepār-
bļaujaties un nepārplīstat! — Viens no runātājiem
teica, ka tas neesot nekas, ka sociāldemokrātu uz-
saukumi esot konfiscēti, jo tie iau pietiekoši esot bi-
juši izplatīti. Ļaudis, kuri te aizelsušies bļauj par
provokāciju, uzkāpa šinī katedrā, lai pateiktu, kā
tieslietu ministrim turpmāk labāk konfiscēt, lai uz-
saukumi nenonāktu darba jauniešu rokās. (Starp-
saucieni pa kreisi. Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans
zvani.) — Jums tas nepatīk, bet tas ir taisnība!
(Saucieni pa kreisi. F. Berga starpsauciens.) — Ber-
ga kungs, Jums laikam ir slikti ar to sēžamvietu, tā-
pēc ka pagājušo svētdienu Jūs no Ventspils strādnie-
kiem dabūjāt bēgt un rāpties pāri sētai, citādi ventiņi
būtu Jus piekāvuši. (Saucieni pa kreisi. F. Berga
starpsaucieni. Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans zva-
nī.) Berga kungs, es Jums nekā nevaru līdzēt! Ja
yentspils_strādnieki ir apgājušies ar Jums tik neso-
lidi,Jad ta nav mana vaina. (Starpsaucieni. Priekš-
sēdētāja biedrs J. Rancans zvanī.)

Ja kāds domāja, ka tie esot strādnieku pārstāvji,
kas tādas lietas te runā, tad šodien viņi paši deva
vislabāko atbildi, ka viņiem no strādniecības apziņas
navne vēsts. (Starpsaucieni pa kreisi.) Visi var
runāt par provokāciju, bet vajadzētu gan muti turēt
tādas frakcijas loceklim, kuras centrālās komitejas
sekretārs un kommūnistiskās internacionāles latsek-
cijas vadītājs Krastiņš vairāk kā 10 gadu ir bijis al-
gots provokātors. (Starpsaucieni pa kreisi. Priekš-
sēdētaja biedrs /.Rancans zvanī.) Kommūnistu kun-
gi, Jums nepatīk šī lieta, bet tad turiet muti ciet un
nerunājiet par provokāciju. Ja var runāt par pro-
vokatoru frakciju, kas šo nosaukumu būtu godam
pelnījusi, tad tā ir jūsu partijā un jūsu frakcija!

Ko šeit sarunāja? — Teica, ka darba jaunatnes
uzsaukuma apķīlāšanu esot pasūtījusi pati sociālde-
mokrātu partijas centrālā komiteja. Es nezinu, var-
būt, jūsu frakcijā ir kāds cilvēks, kas tādām blēņām
tic; bet es nedomāju, ka kommūnistiskie jaunieši tā-
dam absurdam varētu ticēt. Tad jau nevajadzētu
but absolūti nekādam politiskam saprātam, ja kāds
varētu noticēt apgalvojumam, ka sociāldemokrātiska

uzsaukuma konfiskācija notikusi uz pašas sociālde-
mokrātu partijas uzaicinājumu! Tad gan jāsaka:
pratiņ, nāc mālā! Es gribētu vērst uz to darba jau-
niešu vērību, kuriem tagad ir izdevība redzēt, kā jūs
te rīkojaties un «vienoto fronti" praktiski realizējat,
— arī to darba jauniešu vērību, kuru šeit nav klāt,
bet kuri jūsu rīcību, bez šaubām, varēs novērtēt no
laikrakstiem, kuri varēs izprast jūsu rīcību no tiem.

Tagad gribu vērst strādnieku jauniešu uzmanību
uz tiem apstākļiem, kādos nonāk Saeima katru reizi,
kad sociāldemokrāti iesniedz kādu pieprasījumu, kas
vēršas pret valdības represijām. Ko tad dara tā frak-
cija, kura gan sakās esam tā revolucionārākā, kura
gan sakās_ esam tā īstākā strādnieku frakcija? —
Tiklīdz mes gribam tādā vai citādā veidā vērsties
pret valdības represijām, tūlīt kommūnistu deputāti
steidzas palīga valdībai, kura ir vērsusi pret mums
savas represijas. Mūsu partijas uzstāšanos pret pil-
sonības represiju politiku kommūnistu frakcija šeit
Saeima katru reizi pārvērš par nedzirdētu savstar-
pīgu izplukšanos un savstarpīgu karu starp divām
strādnieku frakcijām. Tas notiek katru reizi ar šo
kungu uzstāšanos — to deputātu uzstāšanos, kuri
stradniecībaspriekšā gan savos uzsaukumos, gan ari
runas vienmēr nostājas par strādniecības vienības
un strādniecības šķiras interešu aizstāvjiem Latvijā.
Šeit ir redzams, kāda ir tā jūsu īstā strādnieku aiz-
stāvēšana; tagad šī aizstāvēšana parādās darbos.
Darbos ta izpaužas tiešā kārtā pilsonības represiju
atbalstīšana.

Deputātu kungi, es negribu pakavēties pie per-
sonīgiem uzbrukumiem, kādus šeit gadu no gada at-
kārto pret mūsu frakcijas deputātiem atsevišķi kom-
mūnistu deputāti, jo katrs apzinīgs Latvijas strād-
nieks un katrs lasīt protošs Latvijas pilsonis zina,
ka šie uzbrukumi nav ne uz ko dibināti, un ka tā ir
tikai personīga ķengāšana — vienas tādas partijas
ķengašanakurai pašai savās rindās jāslēpj ļoti lie-
las un netīras lietas; tāpēc tā neatrod nekā labāka
ka tikainoķengāt sociāldemokrātus, (Starpsauciens.)
— Labāk paprasait Maskavas GPU iestādei, kur
palika Krastiņš! Tas jums būs daudz interesantāks
jautājums. (Starpsaucieni pa kreisi.) Acīmredzot,
tas pats, kurš bijā jūsu partijas centrālās komitejas
sekretārs! (Starpsaucieni.) — Ziniet, ja es neuz-
skatītu Bergu par cilvēku, kuram nav goda jūtu, tad
uz jūsu kliedzieniem gan vajadzētu citādi atbildēt
(troksnis pa kreisi; priekšsēdētājs zvanī), bet pole-
mizēt ar cilvēku, kurš neskaitāmas reizes ir pierā-
dījis, ka viņam nav ne strādnieciskās solidaritātes
sajūtas, ne arī vispārīgi goda sajūtas pret saviem
politiskiem pretiniekiem, es turu zem sava goda.
(Troksnis pa kreisi.)

Jūs varat bļaut un kliegt, cik uziet — strādnieku
šķira šo jūsu nejēdzīgo rīcību pienācīgi novērtēs!

.(Troksnis pa kreisi.) Ja jūs domājat,, ka 7 kommu-
nisti ir visspēcīgi ar savām rīklēm, tad tā ir ļoti bē-
dīga apliecība par šīs frakcijas politisko bagāžu! Es
nevaru izteikt ne vārda, kad jau šie7 kungi ne se-
višķi saskaņoti uztraucas un brēc, ko katrs var.
(Starpsaucieni pa kreisi.) Ja jums tas patīk, tad
trenējieties vien tālāk šinī «revolucionārajā" bļau-
šanā! Pēc būtības tas neko nepierāda. (Starpsau-
ciens.) — Nē, nē, tāpēc viņiem jāiet palīgā! To jūs
arī šodien dzirdējāt Berga un Jeršova runās.

Tālāk gribu atbildēt uz vienu šeit izteikto apgal-
vojumu. — Kommūnistu deputāti te noteikti sacīja,
ka tā jaunatne, kas organizēta mūsu biedrībā «Darba
jaunatnē", it kā neturoties pie sociāldemokrātiskās
pārliecības, un ka, lūk, to uzsaukumu, ko parakstī-
jusi «Darba jaunatnes" centrālā valde, esot rakstīju-
ši kaut kādi sociāldemokrātiskie ierēdņi. Tas man,
kungi, noteikti jānoraida. Mūsu jaunatnes organizā-
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cijas un jo sevišķi biedrībā «Darba jaunatnē" valda
loti liela iekšēja saskaņa un vienība, un šī saskaņa
un vienība tiek ieturēta taisni stingrā sociāldemokrā-
tiska gara. (Starpsaucieni pa kreisi.) Tur jūs, kun-
gi, varat knibināties, bļaut un darīt, ko gribat, bet šo
sociāldemokrātisko garu un vienību mūsu jaunatnes
organizācijās jūs neizjauksit! (Starpsaucieni pa
kreisi.) Tur jūsu spēcini un jūsu rīkles ir daudz par
vājiem!

Deputātu kungi, visbeidzot esmu spiests teikt
dažus vārdus arī par tiem iebildumiem, ko kommū-
nistu runātāji izteica pret mūsu partiju un organizā-
cijām, zīmējoties uz mūsu partijas stāvokli iepretim
vācu sociāldemokrātiem.

Man jāsaka, ka arī šī uzstāšanās ir uzstāšanās
ar viltotam kārtīm, jo iepriekšējiem runātājiem ir
labi zināms, ka Latvijas sociāldemokrātu partija ne
tikai kopš vakardienas, bet jau kopš ilgāka laika ļoti
noteiktiptsakas no tās taktikas, ko ir lietojusi Vāci-
jas sociāldemokrātija; tāpēc nākt un pārmest, ka
Latvijas sociāldemokrātija ir atbildīga par vācu so-
ciāldemokrātu kļūmīgo politiku, ir augstākā mērā
nedibināti. Kas to saka, tie ļoti labi zina, ka latviešu
sociāldemokrāti viņu uzskatiem nepiekrīt.

Man liekas, viena lieta gan ir skaidra: ja kāds
runa par Vāciju un pārmet vācu sociāldemokrātiem,
tad vismazāk tiesības ir to darīt kommūnistiem, jo
par to, kas Vācija ir noticis, ļoti lielā mērā ir atbil-
dīgi arī Vācijas kommunisti — tie Vācijas kommu-
nisti, kas gadiem ilgi skaldīja Vācijas strādnieku
kustību un tāda kārtā palīdzēja tikt pie varas fa-
šismam. Tiem vācu kommūnistiem, kas 1930. gadā
kopa ar hitleriešiem un vācu nacionāliem izgāja tau-
tas nobalsošanā, lai gāztu kreiso sociālistisko Brau-
na valdību, tiem šodien nav tiesības nākt un teikt, ka
sociāldemokrāti ir vienīgie vainīgie! (Starpsauciens
pa kreisi: «Ko tad Brauns izdarīja?!")

Kur tad tas revolucionārais kommūnistu gars iz-
paudās Hitlera apvērsuma laikā Vācijā? Vai viens
vienīgs Vācijas kommūnists šinī briesmu brīdī ir ķē-
ries pie ieročiem? Vai viņi ir izrādījuši bruņotu
pretestību? Redziet, kungi, kad _bija demokrātiskā
Vācija, tad Berline un Hamburgā bija sociāldemo-
krāti policijas prezidenti. Tad gan 1926. gadā kom-
munisti rīkoja bruņotu sacelšanos pret demokrātisko
Vāciju. Tas bija Hamburgā. 1929. gadā viņi rīkoja
bruņotu sacelšanos Berlinē. Tagad, kad nāca pie
varas asiņainais Hitlera zābaks, kas nospieda visu
vācu strādnieku kustību visos virzienos un pārvērta
Vāciju par modernu vandālisma un huņņu zemi, 5
miljoni kommūnistu piekritēju sēdēja mājās un neko
nedarīja. Jums nav tiesības uzmesties par sociālde-
mokrātu soģiem!

Vai jūs nezinātipkā sauc to zemi, kas pirms da-
žam nedēļām steidzās atjaunot draudzības līgumu ar
hitlerisko Vāciju? Vai tur nebija jūsu partijas no-
teikšana?_ Sakait, kā lai apzīmē ta, ka tikai dažas
nedēļas pēc tam, kad Vācijā pie varas nāca fašisti,
drīz pec _tam, kad hitlerieši noslepkavoja tik daudz
jūsu cilvēku, tā valdība, kas Padomju savienībā ir
jūsu partijas rokās, steidza atjaunot draudzības lī-
gumu ar hitlerisko Vāciju! Pēc visa tā jums nav
kauna uzmesties par soģiem sociāldemokrātiskiem
strādniekiem!

Es gribētu teikt tikdaudz: Latvijas sociāldemo-
krātija — un nevien Latvijas sociāldemokrātija vien,
ka jus no laikrakstiem to jau zināsit, bet arī sociāl-
listiskā internacionāle ir norobežojusies no Vācijas
sociāldemokrātijas. Mēs gaidām, lai jūs norobežo-
tos no vācu kommūnistu taktikas, bet neesam to sa-
gaidījuši. Kommūnistiskā internacionāle vācu kom-
mūnistu nožēlojamo kapitulāciju pirms dažām nedē-
ļām apsprieda Maskavā un — atrada par pareizu.

Jums nav kauna nākt un runāt par to, ka tikai Vāci-
jassociāldemokrātu kļūda un vaina ir tā, ka viss Vā-
cijā ir norisināj'ies tā, kā tas tagad ir. Nē, kungi, no
atbildības jums neizvairīties! To jūs pilnā mērā ne-
sat — tie, kas slēdzat draudzības līgumus ar hitle-
risko Vāciju.

Nobeidzot savu runu, gribu sacīt tikdaudz, ka
vienota frontestradnieku šķirai ir vajadzīga. Vie-
nota fronte strādnieku šķirai ir vajadzīga arī Latvijā.
Ta tiks izcīnīta. Jūs savā laikā uz savas frakcijas
pieprasījumu dabūjāt ļoti noteiktu atbildi mūsu pre-
se par strādnieku šķiras vienoto fronti Latvijā — lai
vispirms izbeidzas tie negodīgie un neķītrie uzbru-
kumi, ar kādiem kommunisti vēršas pret sociāldemo-
krātiem. Iekams tas nebūs, iekams šeit sēd vīri, kas
par savu svētāko pienākumu uzskata steigties palīgā
pilsonībai, kad jākonfiscē «Darba jaunatnes" uzsau-
kumi, iekams jūs nebeigsit riet un lamāt sociāldemo-
krātus, vienota fronte ar jums nenodibināsies.

Tomēr jānodibina vienota fronte ar kommūni-
stiskiem strādniekiem. Es domāju, kommūnistiskie
strādnieki un darba jaunieši sekos «Darba jaunatnes"
konfiscētajam uzsaukumam, kas beidzas ar ļoti pa-
reiziem un taisniem vārdiem. Tas griežas ne pie
jums, kommūnistu līderiem un balamu'tēm, bet pie
kommūnistiskiem strādniekiem un darba jaunatnes,
proti: «Mēs aicinām arī to darba jaunatni, kas vēl
šodien seko kommūnistiem, novērsties no tiem kom-
mūnistu līderiem, kas gan runā par vienotu fronti,
bet noraida katru godīgu saprašanos un vēl vienmēr
ar meliem un negodīgiem provokatoriskiem paņē-
mieniem māca graut un jaukt sociālistisko kustību.
Noraidait šo vienprātības vājināšanas ceļu, atbrīvo-
jiet ceļu patiesai strādnieku šķiras vienībai! Stājie-
ties sociālistiskās kustības rindās." — Tas ir tas ceļš,
un strādnieku jaunatne, neskatoties uz jūsu brēkša-
nu, to ies!

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Deputāti J.
Breikšs, E. Rimbenieks u. c. ar vajadzīgo parakstu
skaitu iesnieguši priekšlikumu —

liekam priekšā saīsināt runas laiku uz 5 minūtēm.

Saskaņā ar kārtības rulli šis priekšlikums jāno-
balso. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par priekšlikumu — saīsināt runas laiku uz
5 minūtēm. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Balsošanas rezultāts: par priekš-
likumu — saīsināt runas laiku uz 5 minūtēm — no-
dotas 46 balsis, pret to nodotas 24 balsis. Priekšli-
kums pieņemts. Turpmāko runātāju runas laiks būs
5 minūtes. — Vārds strādnieku un zemnieku frakci-
jāsdeputātam Gulbim.

O. Gulbis '{strādnieku un zemnieku frakcija):
Vispirms man jākonstatē deputāta Bastjaņa un
Breikša vienotā fronte. Kamēr vēl Bruno Kalniņš
nebija sācis runāt, Breikšs uzrakstīja priekšlikumu
par runas laika saīsināšanu uz 5 minūtēm un aizgāja
to parādīt Bastjānim, vai tas numurs ies cauri. (/.
Breikšs no vietas: «Nav taisnība!") Acīmredzot, ar
Bastjāni nolēma, ka runas laiks saīsināms pēc Bruno
Kalniņa runas; tāpēc arī pēc Bruno Kalniņa runas uz
Breikša priekšlikumu runas laiku samazināja uz 5
minūtēm.

Ja buržuāzija vajā, arestē, tiesā un met cietumos
strādniekus un darba jauniešus, un tai pašā laikā so-
ciāldemokrāti nāk un apmelo revolucionāros strād-
niekus, mēģinot tos pataisīt par neliešiem, tad man
jāsaka viens: starp sociāldemokrātu līderiem un bur-
žuāziju nav nekādas starpības. Vispirms gribu ie-
teikt Bruno Kalniņam aprunāties ar savu partijas
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biedru Buševicu, kurš patlaban iziet pa durvīm; dro-
ši vien tas viņam pateik, ka 1924. gadā kādā sociāl-
demokrātu partijas centrālkomitejas sēdē pieņemts
atzinums, ka Rīgas arodbiedrību centrālbirojs ar..ta-
nī ietilpstošajām organizācijām, sporta, kultūras un
citām sekcijām ir kommūnistisks un tāpēc kā pret-
valstisks slēdzams. Šis dokuments politiskā pārval-
dē ir pavairots, un blakus Bruno Kalniņa parakstam
ir polītiskās pārvaldes Ozoliņa paraksts. Atbildiet,
vai tas ir tiesa, vai nav, un vai pie Buševica ir vai
nav tāds dokuments par Rīgas arodbiedrību centrāl-
biroja slēgšanu! (Starpsaucieni pa kreisi.)

Tālāk, vai tie ir «Strādnieku sporta un sarga"
biedri, vai nav: Jānis Timpero, students Bajārs,
Kalniņš un citi, kuri š. g. 1. maijā noķēruši kādu 15
gadu vecu jaunieti, uzsaukuma sviedēju un situši
viņu tik ilgi, kamēr viņš asinīs pakritis, un tad node-
vuši to policijai. Uzsaukums esot bijis it kā konr-
mūnistisks ar opozīcijas parakstu. Par to apkārt
esošie strādnieki saskaitušies un paši sociāldemokrā-
tu biedri sākuši sist šo Timperu, kurš raudādams
esot gājis pie Vītola un teicis, viņi esot bijuši tikai
divi, bet to tur — «cīņai sveiks" saucēju esot bi-
jis daudz lielāks skaits, un neesot varējuši nodot vi-
ņus policijai. — Pārliecinaities, vai tas ir tiesa,
vai nav. Par to ir bijusi, izmeklēšana «Darba jaunat-
nē", tur šis fakts ir konstatēts un pievesti ari lieci-
nieki. Visi liecinieki un apsūdzētāji no «Darba jau-
natnes" izslēgti. Pasakait, vai tas ir tiesa, vai nav!
Kāpēc šie darba jaunieši ir izslēgti no savas orga-
nizācijas par to, ka' viņi ir prasījuši spert soļus un
izmeklēt lietu pret Timperu, Kalniņu un citiem? —
Vai tā ir polītiskās pārvaldes aģentu rīcība, vai ne?

Vai tas nebija Bruno Kalniņš, kurš 1. maijā Grī-
ziņkalnā ar pirkstu norādīja: lūk — to saņemt
ciet, piekaut un atdot policijai! Vai tas ir tiesa, vai
nav, pasakait! Liecinieki ir protestējuši. (Starp-
saucieni pa kreisi.) Liecinieki sēd publikā. (Sau-
cieni pa kreisi.) — Tās ziņas es ievācu pie jums.

Vai tas bija Bruno Kalniņš, vai nebija, kas Lie-
pājā lika divus jauniešuspiekaut līdz_ asinīm un no-
dot policijai par to, ka viņi prasīja vārdu?

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): De-
putāt Gulbi, Jūsu runas laiks ir izbeidzies!

O. Gulbis (turpina): Vai Gaiļa lietā nefigurē
«Darba jaunatnes" centrālkomitejas izslēgšanas lē-
mums? Vai Gaili nebija nolemts izslēgt ?_ Pēc tam
politiskā pārvalde viņu noslepkavoja. Jūs runājat
kā par nožēlojamufaktu, ka Gailis esot beidzis dzī-
vot, izdarot pašnāvību. Viņu noslepkavoja! (Priekš-
sēdētāja biedrs /. Rancans zvanī.) To jūs uzskatāt
par nožēlojamu faktu. (Priekšsēdētāja biedrs J.
Rancans zvanī.) Citādi jūs nevarējāt ar viņu izrē-
ķināties kā ar revolucionāru, kā ar kommūnistisku
strādnieku, un to, lūk, jūs uzskatāt par nožēlojamu
faktu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds depu-
tātam Leikartam. (Saucieni: „Oho!")

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Kad
Leikarts kāpj Saeimas katedrā, tad rēc visi pekles
gari! —

Pārrunājamais jautājums, par kuru tik karsti uz-
stājas sociāldemokrāti un komnuūnisti, savstarpēji
apkarodamies un plēzdamies, jo gaiši pierada sociāl-
demokrātu divkosību demokrātisko brīvību tulkoša-
nā. Vai ne uz jūsu ierosinājumu tika slēgtas pilso-
niskas organizācijas? Vai jūs neiesniedzāt Saeimā
priekšlikumu slēgt tās pilsoniskās biedrības, kas vēr-
šas pret jums? Vai ne uz jūsu ierosinājumu un spie-
dienu tika ielikti cietumā uz Kerenska likuma pamata
Latvijas atbrīvotāji, Lāčplēša ordeņa kavalieri?

(Troksnis un starpsaucieni. — Priekšsēdētaja biedrs
/. Rancans zvanī.)

Tā ir tipiska hotentotu morāle: kad mani ed,
tad ir slikti, kad tevi ēd _ — tad ir labi, ļoti labi!
Iznāk tā, ka demokrātiskas brīvības vajadzīgas ti-
kai sociāldemokrātijai; tāpēc nedrīkst aizskart ne
vārda, ne preses, ne biedrošanās brīvību. Bet tik-
līdz tās pašas brīvības grib izlietot pilsoniskie ele-
menti, tad tūlīt viņu organizācij'as vajaga slēgt, tad
vajaga dot tiesai norādījumu, ko uz Kerenska likuma
pamata sēdināt cietumā.

Kerenska likums ir izvilkts no archīva. Sava
laikā tas bija izdots speciāli kara un revolūcijas lai-
kiem,, lai tad, kad nebija iespējams izdarīt tiesas iz-
meklēšanu, kaitīgus elementus varētu izņemt no_ap-
grozības. Tagad, normālā laikā, kad mums kārtī-
gi darbojas tiesas, jūs negribat nodot apvainotos, tie-
sai, bet uz Kerenska likuma pamata liekat cietumā
cilvēkus, kam sirds asiņo par to, kas tagad notiek
Latvijā.

Ari Mīlberga kungam gan vajpdzēja izturēt mu-
gurkaulu un nepaļauties provokācijai, neizdarīt to
mora darbu, ko viņš tagad ir izdarījis.

Es brīnos arī par pārējām pilsoniskajām grupām,
par demokrātiskajām grupām, jo sevišķi par macīta-
ļiem. Vai tad jums, demokrātiskais centrs, ari ne-
bija tik daudz vienprātīgas dūšas kā iesniegt valdī-
bai šinī jautājumā pieprasījumu? (Starpsauciens.)
Ko tas nozīmē, Breikša kungs — ,,fui"? (Trok-
snis. Priekšsēdētājs zvanī.) — Ak tādēļ, ka Ozols
apdraud partiju līdzšinējo neaprobežoto valdīšanu,
viņš turams cietumā uz Kerenska likuma pamata?

Mūsu prasība ir: ja viņš vainīgs _— nodot tie-
sai, jo mums ir tiesa, kas spriež. Pēc Satversmes
sapulces atzinuma Kerenska likums Latvija ir at-
celts. Visi tie likumi, kas runā pretim mušu pamata
atziņām, kādas ir pieņēmusi Satversmes sapulce,
proti — par personas vārda, biedrošanās un pre-
ses brīvību, visi ir atcelti; tā tad ir atcelts arī Ke-
renska likums. Laiks jums šeit paceti savu balsi; ja
iūs to nepacelsit, tad jūs būsit sociāldemokrātu pa-
klausīgie kalpi!

Priekšsēdētājā biedrs J. Rancans: Vārds depu-
tātam Jeršovam.

L. Jeršovs(strādnieku un zemnieku frakcija; ru-
nā krieviski).*)

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):
Sociāldemokrātu kungi mēģināja iestāstīt, ka viņi,
sociāldemokrāti... (starpsaucieni)

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): Lū-
dzu nomierināties!

F. Bergs (turpina): ...nekad neesot atzinuši
vācu sociāldemokrātu politiku. Lai atsvaidzinātu
sociāldemokrātu atmiņu, es nolasīšu, ko ir teicis
viens no labākiem sociāldemokrātu līderiem — Men-
deris; vismaz es viņu turu par labāko, bet viņš ir
a^aisnojis vācu sociāldemokrātu rīcību. Ja nu to
ir darījis šis cilvēks, ko tad ir darījuši tie citi?

Šis pats Menderis ir rakstījis 1932. gada 18. jū-
nijā, t. i. Papena-Šleichera diktatūras nodibināšanas
gadījumā, piemēram, sekojošo: «Mūsu karstākās
simpātijas ir vācu sociāldemokrātu pusē. Viņi un ne
kommunisti ir vācu tautas reālais spēks". — Kāds
toreiz bija šis reālais spēks, to mēs zinām. Mende-
ri, nesmaidait un pārlasait, ko Jūs esat rakstījuši!
Mēs zinām, ka šis reālais spēks nodeva Vācijas

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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strādniecību fašisma varā. Mēs zinām, ka Vācijas
sociāldemokrātiskās valdības laikā tika vajātas krei-
so strādnieku organizācijas; mēs zinām, ka Brau-
na valdības laikā tika slēgtas daudz kreiso strādnie-
ku organizācijas, kas bija sludinājušas cīņu pret fa-
šismu. Ar šo pašu sociāldemokrātu — starp citu
arī Noskes palīdzību tika noslepkavoti Kārlis Līb-
knechts un Rozā Luksemburga.

Un ko darīja mūsmāju sociāldemokrāti, kad
1928. gadā bija viņu valdība? Viņi ieveda lauku ka-
ra tiesas un progresīvo sodu režīmu cietumos, pret
ko bija jācīnās ar 14 dienu bada streiku. Lūk, ko ie-
veda sociāldemokrātu valdība Latvijā!

Vācijā, kur sociāldemokrāti ir rīkojušies daudz
neģēlīgāk, kommūnistu partija ar tiemir cīnījusies
un cīnīsies.

Kāda bija Vācijas sociāldemokrātu valdība, un
kādi bija Vācijas sociāldemokrāti? — Es ņemšu
piemēram tos pašus mūsu sociāldemokrātus. Men-
dera kungs, paklausaities, ko rakstīja «Sociāldemo-
krāts" 1933. gada 18. maijā! «Sociāldemokrātā" bija
rakstīts sekojošais: «Mēs bijām gatavi cīņai, bijām
labi iepriekš sagatavojušies un gaidījām tikai mā-
jienu no centra, bet mēs šo māj'ienu no centra nesa-
gaidījām!" — Redziet, strādnieki bijuši sagatavoti
cīņai, sociāldemokrātiskie strādnieki bijuši gatavi
doties cīņā, bet nesagaidījuši mājienu!

Kommūnistu partija Vācijā izlaida uzsaukumu,
aicinot strādniekus uz ģenerālstreiku, bet šis aicinā-
jums tika noraidīts. Tāpat to darīja mūsu sociālde-
mokrāti. Savā laikā strādnieku un zemnieku frakci-
ja iesūtīja uzsaukumu-uzaicinājumu radīt vienotu
fronti, bet sociāldemokrāti uz to neatbildēja. Viņi
tāpat noraidīja vienoto fronti cīņai, ģenerālstreikam,
kā Vācijas sociāldemokrāti. Vācijas dzelzceļnieku
arodbiedrība bijusi gatava cīņai, bet no neliešiem no-
devējiem sociāldemokrātiem nesagaidījusi nekāda at-
balsta.

Tā tas ir ne tikai Vācijā vien — tas pats ir arī
Zviedrijā. Mēs zinām, ka zviedru sociāldemokrāti-
skā valdība ieslodzītos strādniekus neatsvabināja, kā
to lika priekšā kommūnistu partija, bet noraidīja —
lai griežoties ar lūgumu pie karaļa, citiem vārdiem
— pie Dieva.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): Jūsu
runas laiks ir izbeidzies!

F. Bergs (turpina): Jāsaka, ka sociāldemokrāti
bija tie, kas Vācijā par valsts prezidentu ievēlēja
Hindenburgu, kurš par valsts kancleru iecēla Hitle-
ru (Priekšsēdētāja biedrs /. Rancans zvanī; sau-
cieni no vietām; troksnis.)

Olainē darba jaunatne saņēmusi no centra brīdi-
nājumu, ļa neklausīšot centra rīkojumiem, tad pie-
redzēšot to pašu, kas noticis ar Frici Gaili. Ar tā-
diem paņēmieniem pie vienotas frontes nekad netik-
sim. Mēs nodibināsim vienotu sronti pret visām ne-
ģēlībām!

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): (0. Gulbis no vie-
tas: «Pastāsti par Šeidemani!") — Godātie depu-
tātu kungi! Man nav nekādas vajadzības ceļot pa
ārzemēm, jo man ir pietiekoši materiālu par mūsu
pašu apstākļiem! (Starpsaucieni strādnieku un zem-
nieku frakcijas solos.) Es mazliet pagaidīšu, kamēr
jus beigsit kliegt. Es ceru, ka jūs man ļausit atbil-
dēt vismaz uz tiem jautājumiem,ko jūs man uzstādī-
jāt. —

Parasti strādnieku un zemnieku frakcijas locekļi
mīl apgalvot, ka sociāldemokrāti viņus pārdodot, no-
dodot, provocējot un visādi nerrojot. {F. Berga
starpsauciens.) — Mazliet pacietības — tūlīt da-
būsit dzirdēt! (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Lūdzu ne-
traucēt runātāju ar starpsaucieniem!

J. Višņa (turpina): Neatzīstu par vajadzīgu at-
bildēt uz Gulbja starpsaucieniem! —

Atļaujiet iepazīstināt deputātus ar Gulbja kungu.
Viņš ir tas, kas piedalījās vecā 1905. gada darbinieku
Rikveiļa saduršanā tautas namā. Gulbim tā tad ir
liela nažu varoņa pagātne. — Šovakar strādnieku
un zemnieku frakcijāsrunātāji bija spiesti atzīties, ka
no viņu rindām nākuši tādi liela stila provokatori ka
Viktors Krastiņš, Zlaugotnis-Cukurs un Līcītis. —
Kā vienīgo godīgo cilvēku, kas neesot kalpojis poli-
cijai, strādnieku un zemnieku frakcijas deputāti mi-
nēja Lazdiņu. Acīmredzot, tas ir tas pats Lazdiņš,
kurš strādāja slimo kasu frontē — Rīgas kopējā
centrālā slimo kasē un Latvijas slimo kasu savienī-
bā kā kreisās strādniecības pārstāvis. Atļaujiet ie-
pazīstināt jūs arī ar šo vīru. Man ir noteikti zināms,
ka Lazdiņš ir kalpojis Rīgas policijā. Ja gribat, va-
rat rītdien kā deputāts pie prefekta Grīnvalda pārlie-
cināties par manu vārdu patiesību. Tas pierāda, kā-
di ir jūsu uzticības vīri. Pie šiem faktiem atliek ti-
kai jums jautāt: kurš no jums tagad atvieto Zlau-
gotni-Cukuru un Viktoru Krastiņu?

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Debates iz-
beigtas. — (Starpsaucieni.) — Lūdzu nomieri-
nāties ! —

Iesniegtas divas pārejas formulas. Deputāti E.
Rimbenieks, K. Beldavs u. c. iesnieguši šādu pāre-
jas formulu:

..Noklausījusies tieslietu ministra atbildi uz deputāta A.
Rudevica u. c. pieprasījumu un debates pēc tās, Saeima pāriet
uz nākošo dienas kārtības punktu."

Otru pārejas formulu iesniedzis deputāts A. Ru-
devics, un tā skan tā:

„Noklausījusies valdības atbildi uz Rudevica u. c. ie-
sniegto steidzamo pieprasījumu, Saeima atzīst valdības atbildi
par neapmierinošu."

Saskaņā ar kārtības rulli vispirms nobalsošanā
nāk vienkāršā pārejas formula; ja to pieņems, at-
kritīs deputāta A. Rudevica u. c. pārejāsformula; ja
vienkāršo pārejas formulu noraidīs, nobalsošanā
nāks deputāta A. Rudevica pārejas formula. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par vienkāršo pārejas formulu.
Tagad lūdzu pacelties tos,_ kas ir pret vienkāršo
pārejas formulu. Beidzot lūdzu pacelties, tos, kas at-
turas. Tādu nav. Balsošanas rezultāts: par vien-
kāršo pārejas formulu nodotas 49 balsis, pret to no-
dotas 28 balsis. Vienkāršā pārejas sormula pieņem-
ta. Līdz ar to atkrīt deputāta A. Rudevica u. c. ie-
sniegtā pārejas formula. — (Saucieni: «Vēlā lai-
ka dēļ!") — Vēl viens mazs līkumiņš! 3. dienas
kārtības punkts ir izsmelts. —

4. dienas kārtības punkts — pārgrozījums
sodu 1ik u m o s, 3. 1a sī j u m s. Referents J. Pa-
bērzs. Nekādi pārlabojumi pie 3. lasījuma nav ie-
sniegti. Vārds redakcijas kommisijās referentam
Eliasam.

Referents K. Eliass: Redakcijas kommisijā liek
priekšā šinī likumā vienu pārlabojumu: pirmajā tei-
kumā vārda «šādi" vietā likt „tā".

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Iebildumu
pret redakcijas kommisijās ziņojumu nav. Tas pie-
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ņemts. _ — Lieku pārgrozījumus sodu likumos 3.
lasījumā visuma uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo likumu 3. lasījumā visumā. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Likums 3. lasījumā visumā vien-
balsīgi pieņemts. —

Veļa laika deļ prezidijs liek priekša šo sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Tas pieņemts. —

Nākošā sēde būs piektdien, 26. maijā, pīkst. 17.
Šīs dienas sēde slēgta. —

(Slēgta pīkst. 22.08.)

VI sesijas 9. sēde 1933. gada 26. maija.
(Atklāta pīkst. 17.09.)

Saturs.
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amatnieku un strādnieku arodnieciskā ap-
vienība) 317

P. Zeibolts (sociāldemokrāts) 320
2. Pārmaiņas kommisiju sastāvā 307

3. Likumprojektu nodošana kommisijām 307

4. Lauksaimnilecības kommisijās paziņojums par depu-
tāta F. Ankipana a. c. iesniegtā priekšlikuma — uz-
dot valdībai noliegt laukstrādnieku ievešanu no ārze-
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F. Ankipans, referents 308, 311
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9. Likuma par Varakļānu pilsētas administratīvām ro-
bežām (pieņem steidzamības kārtībā):

E. Radziņš, referents .' ..,. 317

10. Valdemārpils pilsētas administratīvās robežas paplar
šināšanas likums (pieņem steidzamības kārtībā):

A. Stūre, referents 319
11. Sodu likums (atdod atpakaļ sodu likuma kommisijai):

J. Pabērzs (Latgales zemnieku progresīvā ap-
vienība) 320

F. Menderis(sociāldemokrāts)32012. Likums par sviesta ražošanas veicināšanu (atdod at-
pakaļ lauksaimniecības un budžeta kommisijām):

Jt. Lejiņš-Leja (zemnieku savienība) 321

13. Likums par Liepājas-Alsungas dzelzceļa pagarināša-

nu līdz Kuldīgai (pieņem steidzamības kārtībā):
V. Bastjānis, referents 322

14. Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par laukstrād-
nieku dzīvokļiem (noraida):

O. Mīlbergs, referents 323
K. Bachmanis, referents 327

! K. Bachmanis (progresīvā apvienība) . . 324, 326
A. Matisons (strādnieku un zemnieku frakcija) 324
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partija) 324, 328
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15. Pārgrozījumi un papildinājumi pagasttiesu likumos
un dažos citos ar tiem saistītos likumos (pieņem 2.
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P. Juraševskis, referents 328, 337
> ? A. Vaivods (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
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V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 336
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 336
F. Menderis (sociāldemokrāts) 337

16. Pārgrozījums likumā par cūkkopības veicināšanu
(pieņem steidzamības kārtībā):

J. Lejiņš-Leja, referents 338
J. Birznieks, referents 338—340
V Bastjānis (sociāldemokrāts) . . 338, 339, 341
J. Šterns (progresīvā apvienība) 340

17. 1) Likums par pārgrozījumu noteikumos par krizes
laika atvilkumiem no valsts darbinieku un strādnie-
ku atalgojuma un no valsts izmaksājamām pensijām,
atcelšanu; 2) likums par noteikumu par vienas ne-
dēļas papildu atvaļinājumu bez alga un ceļu aizņē-
muma obligāciju izsniegšanu valsts algotiem darbi-
niekiem atcelšanu; 3) pārgrozījumi noteikumos par
krizes laika atvilkumiem no valsts darbinieku un
strādnieku atalgojuma un no valsts izmaksājamām
pensijām,; 4) likums par vienas nedēļas papildu at-
vaļinājumu bez algas un ceļu. aizņēmuma obligāciju
izsniegšanu valsts algotiem darbiniekiem (vispārīgas
debates):

A. Pastors, referents . 341
E. Rimbenieks, referents 342
P. Zeibolts (sociāldemokrāts) 344
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs) .... 345
R. Dukurs (sociāldemokrāts) 345
P. Rūtiņš (strādnieku un zemnieku frakcija) . . 348

18. Priekšlikums sēdi slēgt 350
19. Nākošā sēde . 352

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta! — i ? ? , i ? i!ļ:i ittei

Dienaskārtībā: prezidija ziņojumi; _ pēc tam
turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtība, pa-
pildināta ar likumu par noteikumu par vienas nedē-
ļas papildu atvaļinājumu bez algas un ceļu aizņēmu-
ma obligāciju izsniegšanu valsts algotiem darbinie-
kiem atcelšanu un likumu par pārgrozījumu notei-
kumos par krizes laika atvilkumiem no valsts dar-
binieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām pensijām atcelšanu. —
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Pie dienas kārtības deputāts P. Zeibolts un de-
putāts J. Breikšs iesnieguši vairāk priekšlikumu, kas
visi saskan; proti — minētie deputāti liek priekšā

dienas kārtības 38. un 29. punktu likt dienas kārtības 2. un
3. vietā un dienas kartības 25. un 26. punktu — likt 4. un
5. vieta.

Vārds deputātam Breikšam par šiem priekšli-
kumiem.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Plenārsēde uzdeva minētos
dienas kartības punktus, proti — likumus par valsts
darbinieku algas samazināšanu izskatīt kommisijā
7 dienu laikā; tā tad Augstais nams, šos likumus at-
zina par steidzamiem. Tas ir viens.

Otrām kārtām jāaizrāda, ka šie likumi stājas
speķa jau 1. jūnija, un ta kā Augstajam namam, uz-
dodot šos likumus izskatīt 7 dienu laikā, bija nodoms
izdarīt šinīs likumos attiecīgus grozījumus, kā arī,
ievērojot to, ka šie likumi ir ļoti svarīgi arī nupat sa-
stādama budžeta apspriešanai, mūsu frakcija atzīst,
ka tie ir ļoti svarīgi un ļoti steidzami, un tāpēc liek
priekša šos likumus apspriest vispirmām kārtām, lai
reiz par visam reizēm šo ļoti svarīgo jautājumu va-
rētu izšķirt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai kāds vēlas iz-
teikties pret šiem priekšlikumiem? Nevēlas. —
Lieku deputāta P. Zeibolta un deputāta Breikša ie-
sniegtos priekšlikumus uz balsošanu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par deputātu Breikša un Zeibolta
priekšlikumu pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret deputātu Breikša un Zeibolta priekš-
likumiem. _ Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par deputātu Breikša un Zeibolta priekšlikumiem no-
dotas 33 balsis, pret — ari 33 balsis, atturējušies
3. Priekšlikumi noraidīti. — Citu iebildumu pret
dienas kartību nav? Dienas kārtība pieņemta, —

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi. —

Zemnieku savienības frakcijas uzdevumā depu-
tāts J. Birznieks liek priekšā finanču, tirdzniecības
un rūpniecības kommisijā deputāta K. Ulmaņa vietā
ievelēt deputātu J. Mežaraupu. Iebildumu nav? Šī
pārmaiņa notikusi. — Talak deputāts K. Ulmanis
liek priekša budžeta kommisijā deputāta J. Mēža-
raupa vieta ievelēt J. Birznieku. Iebildumu nav?
Arī šī pārmaiņa ir notikusi. — Sociāldemokrātu
frakcijas_ uzdevuma deputāts V. Bastjānis liek priek-
ša c_entrala_ velēšanu kommisijā deputāta F. Cielena
vieta ievelēt deputātu F. Menderi. Iebildumu nav?
Priekšlikums pieņemts. — Tālāk sociāldemokrātu
frakcijas uzdevuma deputāts F. Menderis liek priek-
ša sodu likuma kommisijā deputāta F. Cielena vie-
ta ievelēt deputātu A. Buševicu. Iebildumu nav?
Tas pieņemts. — Tālāk sociāldemokrātu frakcijas
uzdevuma deputāts F. Menderis liek priekšā juridi-
ska kommisijā deputāta F. Cielena vietā ievēlēt de-
putātu Bruno Kalniņu. Iebildumu nav? Šis priekš-
likums pieņemts. —

Ministru kabinets ir piesūtījis prezidijam papil-
dinājuma projektu likuma par aizdevumu procentu
normu. Prezidijs liek priekšā nodot šo papildināju-
ma projektu finanču, tirdzniecības un rūpniecības
kommisijai. Iebildumu nav? Projekts nodots minē-
tai kommisijai. — Ministru kabinets ir piesūtījis
prezidijam protokolu par Rīga 1931. gada 5. janvārī
starp Latviju un Lietuvu noslēgtās konvencijas par
valsts robežas pārdalīto zemes vienību korroborā-
ciju un likvidāciju pagarināšanu. Prezidijs liek priek-
ša nodot šo protokolu ārlietu kommisijai. Iebildu-
mu nav? Tas nodots ārlietu kommisijai. —

Lauksaimniecības, kommisijā ir iesniegusi Saei-
mas prezidijam rakstu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
..Lauksaimniecības kommisijā.

1933. g. 26. maijā.
Saeimas prezidijam.

Komm,isijas _ uzdevumā pagodinos paziņot, ka Saeimas š.
g. 19._ maija plenārsēdē lauksaimniecības kommisijai nodotais
deputāta F. Ankipana u. c. iesniegtais priekšlikums — „Sa-
eima nolemj: uzdot valdībai noliegt laukstrādnieku ievešanu
no ārzemēm" — lauksaimniecības kommisijā š. g. 26. maija
sēde caurskatīts un noraidīts.

Par referentu ievēlēts F. Ankipans.
Priekšsēdētāja b. J. Lejiņš. Sekretārs F. Ankipans."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam.
Referents F. Ankipans: Lauksaimniecības kom-

misijā šis priekšlikums gari un plaši bija pārrunāts
j'au pirms tā nodošanas viņai. Šo jautājumu tur bi-
ja pacēluši daži lauksaimniecības kommisijās depu-
tāti. Par šo priekšlikumu ir plaši debatēts. Kad
Saeimauzdeva kommdsijai izlemt šo jautājumu4 die-
nu laikā, kommisijā piedalījās arī lauksaimniecības
centrālo organizāciju pārstāvji. Viņi izsacīja ari sa-
vas domas, un no vienas puses pierādījās, ka tagad
Latvijā nevar būt runa par laukstrādnieku trūkumu,
tāpēc ka ir atbrīvojušās ļoti daudz darba roku, kā
ari tapec, ka darbs Latvijas pilsētās ir lielā mērā
samazinājies. No otras puses tika norādīts, ka ta-
gadēja lauksaimniecības krizes laikā lauksaimnieki
nevar maksāt laukstrādniekiem augstas algas, lai
gan vietējie laukstrādnieki to it kā prasot; tāpēc
esot nepieciešami ievest laukstrādniekus no ārze-
mēm. Lauksaimniecības kommisijā, izdebatējusi šo
jautājumu, ar 6 balsīm pret 6 nolēma priekšlikumu
par laukstrādnieku ievešanu aizliegšanu noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bachmanim.

_K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti
godātie tautas vietnieki! Kaut gan kommisijā šo
priekšlikumu ir noraidījusi, tomēr varētu gadīties, ka
Augstajam namam labpatīk to pieņemt.

Progresīvās apvienības vārdā pie šī priekšliku-
ma man būtu jāziņo sekojošais.

Valstsvadības pienākums ir rūpēties, lai lauki
būtu apstrādāti, lai lauksaimniekiem, būtu iespējams
ar valsts palīdzību tikt pie strādniekiem, jātas vi-
ņiem nav iespējams pašiem vienošanās ceļā — var-
būt, organizāciju trūkuma dēļ. No otras puses valsts
uzdevums ir lai valsts pilsoņi, kam vajaga darbu, to
tiešam arī dabūtu, varētu nopelnīt sev maizi un da-
rīt ražīgu darbu. Šie divi lielie pienākumi jāizpil-
da pašai valstij.

Noorganizēt darbus arī būtu valsts pienākums.
Pie mums līdz šim šinī lietā galvenais vārds ir bijis
privātam organizācijām, kas dabū par strādnieku ie-
vešanu atlīdzību — 2 latus par katru strādnieku.

Ir aizrādīts, ka Latgalē strādnieku esot pārpil-
nība, bet irarī pierādīts, ka viss šis jautājums nav
nokārtots ta, ka visus latgaliešus, iepriekš sazino-
ties, varētu novietot darba vietās, lai cilvēkiem ne-
būtu veltīgi jāklīst apkārt.

No mušu frakcijas viedokļa šinī jautājumā jā-
sper noteikti soļi, lai no vienas puses darba spēku
varētu laika pārvietot, un no otras puses — lai
cilvēki, kam darba nav, varētu to dabūt ar valsts vi-
du tajību. Progresīva apvienība _atzīst, ka apgabalos,
kur strādnieku nav, kur kaut kādu iemeslu dēļ dar-
ba laikā strādnieki nav atrodami, tie būtu ievedami
no ārzemēm, bet lai noteicēja šinīs lietās būtu pati
valsts, lai šos darbus veiktu ar valsts vidutājību, lai
valsts pati konstatētu, ka strādnieki tiešām va-
jadzīgi.

Progresīvā apvienība liek priekšā deputātu An-
kipana, Veckalna u. c. iesniegtā priekšlikuma beigās
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likt kommatu un to papildināt tā: „Izņemot apgaba-
lus, kur valdība noskaidrojusi vietējo strādnieku trū-
kumu. Tādos apgabalos laukstrādnieku ievešana
no ārzemēm ar valdības starpniecību ir atļaujama."

Progresīvā apvienība lūdz šo pārlabojumu pie-
ņemt; tad viņa varētu balsot par šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: -Vārds deputātam
Ankipanam.

F. Ankipans (sociāldemokrāts,): Godātie depu-
tātu kungi! To, ko nupat šeit teica progresīva ap-
vienība, viņa sacīja arī lauksaimniecības kommisijā,
bet pavisam citu valodu šai jautājumarunāja pagā-
jušajā sēdē deputāts Šterns, kategoriski nostādamies
pret laukstrādnieku ievešanu no ārzemēm.

Mēs ar statistikas datiem esam pieradījuši, ka,
salīdzinot 192,3. gadu ar 1929. gadu, algoto laukstrād-
nieku skaits ir samazinājies ļoti liela mēra. Ja pa-
skatāmies uz pilsētām, redzam, ka pieaug to skaits,
kas no pilsētām brauc uz laukiem. 1931. gadatadu
laukstrādnieku ir bijis 18.000, bet 1932. gada —
23.900, tā tad gandrīz par 6000 vairāk. Bez tam re-
dzam, ka, salīdzinot ar pagājušo gadu ir pieaudzis
arī laukstrādnieku-latgaliešu skaits_. Ir pieradīts, ka
Latgales lauksaimniecības organizācija dod pāri par
5000 strādnieku-latgaliešu un katoļu strādnieku bie-
drība — arī pāri par 5000 laukstrādnieku. Paši
uz savu roku brauc peļņā no Latgales arī ļoti daudz.

Tanī pašā laikā, jāsaka, valdība šogad ir ieve-
dusi no ārzemēm vairāk laukstrādnieku neka pagā-
jušajā gadā. Pagājušajā gadā valdība ieveda no
ārzemēm 13.000 laukstrādnieku, bet šogad ir ievests
jau 14.000 strādnieku.

Galvenā kārtā gaužas par laukstradnieču trūku-
mu. Jāsaka, ja strādnieču apgādāšanas ziņa turpi-
nāsies līdzšinējie apstākļi, tad laukstradnieču nebūs
ari turpmāk.

Kā norit laukstrādnieku piegādāšana? — Pie-
mēram, viņus reģistrē lauksaimniecības centrālbie-
drība Daugavpilī. Tur_ sabrauc simtiem cilvēku.
Viņiem tur jāgaida veselam dienam, kamēr viņus iz-
sūta uz Rīgu. Kad atved Rīga —_ atkal jāgaida ve-
selām dienām, kamēr paņem darba; dažiem pat jā-
brauc atpakaļ. Tā tad sievietēm, kas labprāt gribē-
tu iet darbā, jābrauc uz Daugavpili, kur jāgaida vai-
rāk dienu. Ja nu šīs strādnieces ir braukušas no
Ludzas, no Zilupes vai Dagdas apvidus, un pec tam
virām jādzīvo kazarmām līdzīga eka, kopa sadzī-
tām, tad, pats par sevi saprotams, šīs sievietes var
ierasties darbā par tik daudz, par cik viņas pašas
var atrast darbu. Ja valdība gribetudot darbu Lat-
gales strādniecēm, tad viņai vajadzētu citadļ rīko-
ties; tāpēc man šķiet, ka arī tagad nedrīkstētu ru-
nāt par laukstradnieču trūkumu.

Vakar biju kādā Latgales pagasta, kur man stā-
stīja, ka daudz šī pagasta iedzīvotāju ar Tautas lab-
klājības ministrijas palīdzību atgriezušies mājas ti-
kai tāpēc, ka nav varējuši darbu dabūt. Atbraukuši
Rīgā, viņi kādu nedēļu veltīgi gaidījuši darbu, bet
nav to sagaidījuši. Vairāk desmit šī pagasta lauk-
strādnieku stāstīja, ka viņi ieradušies Rīga paša sa-
kumā, tikko sākusies laukstradnieku_ līgšana, un tad
lauksaimnieku biedrības centralbiroja bijusi novēro-
jama tāda parādība, ka tos, kas prasījuši vairāk par
divdesmit latu mēnesī, tūliņ padzinuši, tāpat arī lauk-
saimniekus, kas gribējuši maksāt vairāk par _20 latu
mēnesī. Šāda rīcība motivēta ar to, ka tāda kārta
tiekot pārkāpti izdotie lauksaimniecības biedrības
centralbiroja noteikumi. Laukstrādnieki, zinādami,
ka viņiem vairāk par 20 latu mēnesī nemaksas, paši
grib braukt meklēt darbu uz sava rēķina, jo viena
otrā vietā vēl tomēr maksa vairāk par 20 latu mē-
nesi.

Deputātu kungi, tādi ir apstākļi, ka.s neveicina
Latgales laukstrādnieku ieplūšanu pāreja Latvija!

Man šķiet, ka Bachmaņa kunga priekšlikumā
paredzētā kārtība ir tā pati pastāvoša. Par kādiem
apgabaliem tad mēs runājam? Mes taču nerunājam
par Latgali, bet gan par Kurzemi un Zemgali. Ne-
viens nav iesniedzis priekšlikumu ievest laukstrād-
niekus Latgalē. Ja Bachmaņa kunga priekšlikums
liek priekšā ievest laukstrādniekus tanīs apgabalos,
kur ir laukstrādnieku trūkums, tad taču ir skaidrs,
ka laukstrādnieki jāieved Kurzeme un Zemgale, un
būtu dabīgi, ja tos ievestu no Latgales; bet ta tas
nenotiek, tāpēc mēs nevaram balsot par Bachmaņa
kunga priekšlikumu. Pašreizeja _ momenta nekāda
ziņā nevar atļaut ievest 14.000 ārzemju laukstrād-
nieku. Lauksaimniecības kommisijā izteica domas,
ka jāievedot cukurbiešu ravētāji un arī siena pļāvē-
ji. Es vēlreiz uzsveru, ka šī parādība jānovērš.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.

E. Grahtskalns (zemnieku savienība): Augstais
nams! Ar zināmu izbrīnu jādzird,ka taisni paša pa-
vasara sējas laikā, kad darbs darbu dzen, kad lauki
vēl neapsēti, kad cukurbiešu kultūras, kas šogad sa-
sētas paplašinātos apmēros, _ gaida darba rokas, kad
pēc tam sāksies pats karstākais darba laiks un sie-
na pļauja, ka šinī laikā, kad ir visasākais ciarba roku
trūkums, un vislielākais darba vairums mušu galve-
nā ražojošā nozarē — lauksaimniecība, šeit Aug-
stajā namā nāk ar priekšlikumu atraut lauksaimnie-
cībai to nelielo darba roku vairumu, kas viņai paš-
reiz vēl ir, liek priekšā pārtraukt strādnieku apgā-
dāšanu un motivē ar to,-kas, braucot pa dzelzceļiem,
no viena otra stāstītāja saklausīts.

Kāpēc tie kungi, kas šo priekšlikumu šeit iesnie-
guši, negrib dzirdēt oficiālus valsts iestāžu ziņoju-
mus ? Tautas labklājības ministrijas parstavispriekš
pāris dienami kommisijā pateica, ka visas vietējo pil-
sētu strādnieku rezerves izsmeltas, to nav vairāk;
esot vēl kādi 1500 cilvēku reģistrēto bezdarbnieku,
bet tie paši esot lauku darba nespējīgi. Ta tad pil-
sētas darba rokas dot nevar. Tas ir viens.

Tālāk! Vai Latgale var tos dot? Ari Latgale
ar savām centrālajām organizācijām priekšgala nav
spēj'usi dot pēdējā laika nevienu pašu strādnieku, iz-
ņemot tos, kas paši iebrauc darbu_meklet un to arī
atrod. Tā tad arī no Latgales mes vairs nevaram
saņemt kaut cik ievērojamus strādnieku sūtījumus.
Tas arī ir gluži dabīgi un saprotami, jo Latgale ka
pagājušā gadā, tā sevišķi šogad paplašinātos apmē-
ros būvē ceļus, kur nodarbināts liels vairums vietē-
jo strādnieku.

Tā tad, ja netiek atļauts turpināt ārzemju strād-
nieku apgādi, tad ir skaidrs, ka tuvākā nākotne lau-
ku darbos radīsies, sastrēgums, un tas, bez šaubām,
atsauksies uz ražošanas procesu. Vai lauksaimnie-
cība tādos apstākļos vēl spēs ražot tādos apmēros,
kādos viņa ir ražojusi līdz šim, tas, visiem skaidrs;
un pirmās zīmes jau ir klāt — jau pagājušajā ga-
dā ir sākusies ražošanas samazināšanas. Ja tagad
algām ir tendence kāpt, bet ražojumu cenas tanī pa-
šā laikā joprojām slīd uz leju, tad ko tas nozīme?
Ražojumu cenu slīdēšana joprojām uz leju, kad tas
j'au tā ir uz zema līmeņa, bet algu kāpšana uz augšu
nozīmē, ka trūkst strādnieku. Sakāpinot algas, pa-
stāvot samazinātām ražojumu cenām, protams, ra-
dīsies tāds stāvoklis, ka lauksaimnieki nevarēs segt
savu budžetu.

Vēl vairāk! Augstajā namā, runājot par lauk-
saimniecības piemaksām un cietajām cenām, ir no-
skaņojums šīs cietās cenas samazināt, tāpat samazi-
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nat arī piemaksas. Ja nu šis sitiens piedevām nāk
vel klāt, tad visiem ir skaidrs, ka rudenī mēs būsimtāda stāvoklī, ka lauksaimniecība šogad nebūs sa-
ražojusi tik daudz, cik tā saražoja nagājušajā gadā.

Līdz ar to samazināsies arī valsts ienākumi, sa-
mazināsies arī mušu izvedumi, un līdz ar to būs ap-
diaudetamusu valūtas stabilitāte un vispārīgi mūsu
valsts stāvoklis. Citādi tas nevar būt, ja to vienīgo
un galveno nozari, kas valstij dod ienākumus, proti
— lauksaimniecību, grib apturēt lauksaimniecības
ražojumu ražošana.

Deputāti, kam ir tāds nolūks — apturēt lauk-
saimniecības ražošanu, var balsot par šo priekšliku-
mu, ko tagad liek priekša Augstajam namam kreisās
frakcijas. Kas grib gadat par strādniekiem un gādāt
darba cilvēkiem maizi un darbu, tie par šo priekš-
likumu nevar balsot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam.
Referents F. Ankipans: Deputāts Matisons ir

iesniedzis priekšlikumu, kas skan tā: „Arzemju
laukstrādniekus algas nodrošināšanā un pārējo ap-
stākļu ziņa pielīdzināt vietējiem laukstrādniekiem".
Šāds priekšlikums lauksaimniecības kommisijā nav
apspriests, tapec kommisijās vārdā par to nevaru iz-
sacīties.

Otru priekšlikumu iesniedzis deputāts Bachma-
nis — papildināt tekstu ar vārdiem: „izņemot ap-
gabalus, kur valdība noskaidrojusi vietējo strādnie-
ku trūkumu, kādos apgabalos laukstrādnieku ieve-
šana no ārzemēm ar valdības starpniecību ir atļauta".
Šispriekšlikums lauksaimniecības kommisijā ir pār-
runāts un noraidīts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputātu F. Ankipa-
na, A. Veckalna u. c. iesniegtais priekšlikums skan:

„Uzdot valdībai aizliegt laukstrādnieku ievešanu no
ārzemēm".

Pie šī priekšlikuma ir iesnieguši pārlabojumus
deputāts K. Bachmanis un deputāts A. Matisons.
Depuļats Bachmanis liek priekšā

papildināt deputātu F. Ankipana, A. Veckalna u. c. priekš-
likumu ar šādu teksta turpinājumu: „,izņemot apgabalus, kur
valdība noskaidrojusi vietējo strādnieku trūkumu, kādos ap-
gabalos laukstrādnieku ievešana no ārzemēm ar valdības
starpniecību ir atjauta."

Deputāts A. Matisons liek priekšā
deputātu A. Veckalna, F. Ankipana u. c. priekšlikumu pa-

pildināt sekojoši: „bet ievestos ārzemju laukstrādniekus al-
gas, apdrošināšanas un parejo apstākju ziņā pielīdzināt vie-
tējiem laukstrādniekiem".

Vispirms lieku uz balsošanu deputāta Bachma-
ņa papildinājumu, kas kommisijā noraidīts. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Bachmaņa papil-
dinājumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret de-
putāta Bachmaņa papildinājumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Bachmaņa papildinājumu nodots 40 balsu, pret to
nodotas 36 balsis. Deputāta Bachmaņa papildinā-
jums pieņemts. — Tagad nāk nobalsošanā depu-
tāta Matisona priekšlikums, kas kommisijā nav ap-
spriests. Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Matisona priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas irpret deputāta Matisona priekšlikumu. Bei-
dzot ludzu _ pacelties tos, kas atturas? Tādu nav.
Par deputāta Matisona priekšlikumu nodotas 24
balsis, pret — 47 balsis. Deputāta Matisona
priekšlikums noraidīts. — Tagad nāk nobalsošanā
deputātu Ankipana, Veckalna u. c. priekšlikums pār-
labota veida, proti:

„Saeima nolemj: uzdot valdībai noliegt laukstrādnieku
ievešanu no ārzemēm, izņemot _ apgabalus, kur valdība no-
skaidrojusi vietējo strādnieku trūkumu, kādos apgabalos lauk-

strādnieku ievešana no ārzemēm ar valdības starpniecību ir
atļauta."

Lieku šo pārlaboto priekšlikumu uz balsošanu.
Kommisijā tas noraidīts. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par šo pārlaboto priekšlikumu. Tagad lūdzu .pa-
celties tos, kas ir pret šo pārlaboto priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par pārlaboto priekšlikumu nodots 15 balsu, pret —
54 balsis. Deputāta Ankipana u. c. priekšlikums no-
raidīts. — Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts iz-
smelts. —

2. dienas kārtības punkts — pārgrozīju-
mi sodu likumā par akcīzes noteiku-
rnu pārkāpumiem. Referenti V. Sanders un A.
Lūkins. Vārds finanču, tirdzniecības un rūpniecības
kommisijās referentam Sanderam.

Referents V. Sainders: Augstais nams! Pie
šiem pārgrozījumiem sodu likumā man nebūs ilgi
jāuzkavējas. Mes esam pieņēmuši likumu par jau-
nu patentu izpirkšanu parfimerijām un kosmētikas
preparātiem. Tagad jāpieņem arī attiecīgais sods
par patentu neizpirkšanu. Tas ir paredzēts šinīs
pārgrozījumos, proti — ka vainīgie par patentu
neizpirkšanu sodāmi ar naudas sodu līdz divkāršam
patenta cenas apmēram, uzliekot veikalu īpašnie-
kiem pienākumu izpirkt patentu vai samaksāt tā
vērtību.

Šai gadījumā es kommisijās uzdevumā lieku
priekša to pašu pantu pēc vārdiem Jfrizieru veika-
liem" papildināt vēl ar šādu teikumu: „Kā arī par
parfimēriju un kosmētikas preparātu glabāšanu vei-
kala bez patenta ir sodāmi ar naudas sodu līdz div-
kāršam patenta cenas apmēram." — Sakarā ar to
tad būtu sodāmi nevien tikai tie, kas patentus neiz-
pērk, bet ari tie, kas parfimērijas un kosmētikas pre-
parātus glabā. Ar to ir domāts apkarot kontraban-
du. (Starpsauciens: „Bet ja glabā mājā?!") —
Tas domāts tikai attiecībā uz veikaliem.

Finanču,_ tirdzniecības un rūpniecības kommisi-
jās uzdevumā lieku priekšā šos pārgrozījumus sodu
likuma pieņemt un lūdzu šim likumprojektam stei-
dzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds sodu likuma
kommisijās referentam Lūkinam.

Referents A. Lūkins: Sodu likuma kommisijās
uzdevuma pievienojos finanču, tirdzniecības un rūp-
niecības kommisijās referentam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti liek priek-
ša_ steidzamību. Lieku steidzamību uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pie-
ņemta.— Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens
neveļas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu.
Ludzu paceltiestos, kas ir pret pāreju uz pantu lasī-
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju
uz pantu lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par pāreju uz pantu lasīšanu
nodotas 33 balsis, pret to nodota 21 balss. Pāreja
uz pantu lasīšanu pieņemta. — Lūdzu nolasīt liku-
ma virsrakstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
Pārgrozījumi sodu likumā par akcīzes noteikumu pār-

kāpumiem."

Priekšsēdētājs P._ Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Virsraksts nak nobalsošana. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pie-
ņemts. — Ievada teksta nobalsošanupagaidām at-
liksim. — Ludzu nolasīt pirmo nodalījumu.
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Sekretārs J. Kauliņš:
„I. Likuma 28. p. izteikt tā:
Par patenta neizpirkšanu lakas, politūras, etiķa, parfi-

mērija un kosmētikas preparātu fabrikām un laboratorijām,
aptiekam, kosmētikas kabinetiem, drogu, parfimēriju un kosmē-
tikas preparātu tirgotavām un frizieru veikaliem vainīgie
sodāmi:

ar_ naudas sodu līdz divkāršas gada patentas cenas ap-
mēram, uzliekot viņiem par pienākumu izpirkt patentu

vai samaksāt ta vērtību."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie pirmā no-
dalījuma neviens nevēlas? — Finanču, tirdzniecī-
bas un rūpniecības kommisijās, referents iesniedzis
priekšlikumu —

I nodalījuma beigās 28. pantu papildināt ar vārdiem:
„ka arī par parfimēriju un kosmētikas preparātu glabāšanu
veikala bez patenta", liekot tos pirms vārdiem: ,.vainīgie
sodāmi".

Lieku uz_ balsošanu pirmo nodalījumu ar refe-
renta priekša likto pārlabojumu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret pirmā nodalījuma pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Pirmais nodalījums pār-
labotā veida vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu no-
lasīt otro nodalījumu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„II. Likuma 28., 28*. un 28.—28. p. atcelt."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
las? Lieku otro nodalījumu uz balsošanu. -Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret otrā nodalījuma pieņemša-
nu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Otrais nodalī-
jums vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk ie-
vada teksts.

„Sodu likumā par akcīzes noteikumu pārkāpumiem (lik.
kr. papild. 60 un lik. kr. 1933. g. 41) izdarīt šādus pār-
grozījumus:"

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ievada teksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Ie-
vada teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā
nak likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par likuma pieņemšanu visumā. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par li-
kumu visumā nodotas_ 46 balsis, pret to nodots 19
balsu. Likums visumā pieņemts. — Redakci-
jas kommisijās ziņojums būs nākošajā sēdē. —

3. dienas kārtības punkts — likums par
Balvu pilsētas administratīvām ro-
bežām. Referents A.. Jukšinskis. Vārds referen-
tam.

Referents A. Jukšinskis: Balvu pilsētas paš-
valdība 1928. gadā ir lūgusi Saeimas pašvaldības
kommisiju pievienot pilsētas pastāvošajām admini-
stratīvajām robežām dažas vienības, kas ietilpst pa-
gasta administratīvajās robežās. Šī jautājuma no-
skaidrošanai es kā pašvaldības kommisijās referents
kopā ar deputātu Radziņu izbraucām uz Balviem un
uz vietas apskatījām objektus, kurus Balvu pilsēta
prasa pievienot. Noskaidrojot apstākļus uz vietas,
atzinām, ka Balvu pilsētas administratīvām robežām
būtu pievienojams pagastu pašvaldības nams ar
ēkām, kā arī pamatskola. Kommisijā to vienbalsīgi
ir atzinusi un pieņēmusi, tāpēc Saeimas pašvaldības
kommisijās vārdā laipni lūdzu šo likumu pieņemt un
lūdzu tam steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
steidzamība._ Lūdzu pacelties tos, kas ir pret stei-
dzamību. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Stei-
dzamība vienbalsīgi pieņemta. —• Atklāju vispārī-
gas debates. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsoša-
na nak pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.

Kas atturas? Arī nav. Pāreja uz pantu lasīšanu
vienbalsīgi pieņemta. — Ludzu nolasīt virsrakstu.
(Saucieni no vietām: „Nav vajadzīgs!")

Sekretārs J. Kauliņš:
„Likums par Balvu pilsētas administratīvām robežām".

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu nav?
Virsraksts pieņemts. — Augstais nams nevēlas
likumprojekta teksta nolasīšanu. — Nobalsošanā
nak 1. pants.

(Pievienot Balvu pilsētas administratīvām robežām Bal-vu, pareizticīgo draudzei un Balvu pagasta pašvaldībai piede-
rošos zemes gabalus, ka arī Balvu pilsētas pašvaldībai no
valsts zemes fonda pieš_ķirto zemes gabalu Nr. 559F, noteikt
Balvu pilsētas administratīvo robežu ārējo līniju pēc sekojošā
apraksta:

Sākot pilsētas robežu no Balvu ezera ziemeļu krasta pie
Ernesta Auziņa darzsaimniecības rietumu robežas, tā iet pa
šīs darzsaimniecības rietumu un ziemeļu robežu un Vēvera,
Kelberģa, Salenieka, Cunska un Hodatska darzsaimniecības
ziemeļu robežu gar Balvu Litenes lielceļu līdz valsts mež-
niecības zemei un tad pāri šim lielceļam pie mežniecības ze-
mes rietumu robežas talak pa šis zemes rietumu un ziemeļu
robežu līdz Pelnupītei. Talak robeža iet uz dienvidiem pa
Pelnupītes vidu līdz Balvu pilsētai piešķirtam valsts fonda
zemes gabalam Nr. 559F un tad pa šā zemes gabala austrumu
robežu līdz Balvu ezeram, bet talak pāri ezeram uz tā dien-
vidus krastu un tad taisna līnija uz Balvu pagasta zemes ro-
bežas ziemeļaustrumu stūri. No šejienes robeža iet pa minē-
tas zemes austrumu robežu uz dienvidiem līdz apbūves gaba-
lu robežai, kas atdalīti no Romas katoļu draudzes zemes un
izdoti ilggadīga noma, bet tad pagriežas uz Austrumiem un
iet pa minēto apbūves gabalu robežu, ieslēdzot tos visus pil-
sētas robežas, līd_z Jasinskam piederošās Melnkalna zemes
robežai. Talak pilsētas robeža iet pa Melnkalna zemes rietumu,
ziemeļu un austrumu _ robežu līdz apbūves gabaliem, kas atda-
līti no Verpulevas sādžas un tad pa šo apbūves gabalu zie-
meļu robežu uz austrumiem _līdz Antona Zaceva apbūves ga-
bala austrumu robežai un tālāk pa šo robežu uz dienvidiem
pāri Balvu Viļakas lielceļam līdz apbūves gabaliem, kas at-
dalīti no Žaugupes sādžas, bet talak pa šo apbūves gabalu
ziemeļu robežu uz austrumiem līdz Laura Mincana apbūves
gabala austrumu robežai un tad pa šā apbūves gabala austru-
mu un dienvidus robežu un citu no Žaugupes sādžas atdalīto
apbūves gabalu dienvidus robežu rietumu virzienā līdz valsts
fonda zemes apbūves gabalu austrumu robežai. No šejienes
pilsētas robeža iet dienvidus virzienā pa valsts fonda zemes
apbūves gabalu_ un Balvu pareizticīgo draudzes zemes aust-
rumu robežu, ka arī pa minētās zemes un valsts fonda zemes
gabalu Nr. Nr. 518F, 5t7F_ un 516F dienvidus robežu līdz kap-
sētas vajadzībām paredzēta valsts fonda zemes gabala Nr.
552F austrumu robežai un- tad pa šā zemes gabala austrumu,
dienvidus un rietumu robežu līdz valsts fonda zemes apbūves
gabala Nr. 409F dienvidus robežai. Tālāk pa valsts fonda
zemes apbūves gabalu Nn Nr. 409F, 408F, 407F, 406F, 405F,
404F, 403F, 402F, 390F, 389F, 385F, 384F, 383F, 382F,
381F, 208F, 207F, 206F, 554F un 194F dienvidus robežu un ap-
būves gabala Nr. 194F, kā ari gabalu Nr. Nr. 193F, 192F, 189F
un 188F rietumu robežu pāri Parka ielai uz tas ziemeļu pusi
un tad pa šo ielas pusi austrumu virzienā līdz Rūpniecības
ielai, bet tālāk pa Rūpniecības ielas rietumu pusi līdz Balvu
ezeram un tad pāri ezeram taisnā līnijā uz aprakstītās pilsē-
tas robežas izejas punktu.)

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Arī nav. 1. pants vienbalsīgi pieņemts. —
2. pants.

(Iepriekšējā pantā _ aprakstītās administratīvās robežās
ietilpstošas zemes, ciktāl tās vēl pieder pie apkārtējiem pa-
gastiem, atdalīt no attiecīgās apriņķa pašvaldībasvienības,
attiecinot uz visu aprakstīto pilsētas territoriju pilsētu paš-
valdības likumu un citus attiecīgus likumus un rīkojumus.)

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 2. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas. Arī nav. 2. pants vienbalsīgi pieņemts. —
3. pants.

(Balvu pilsētas pašvaldībai 3 gadu_ laikā, skaitot no šā
likuma speķa nākšanas, jānosprauž pilsētas robeža dabā un
jāizgatavo attiecīgs plāns. Šā plāna apstiprināts noraksts uz-
glabājams Iekšlietu ministrijā.)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 3.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 3. panta pie-
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ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. 3.
pants vienbalsīgi pieņemts. — 4. pants.

(Iekšlietuministris nokārto attiecības un izšķir strīdus
starp ieinteresētam pašvaldībām sakarā ar Balvu pilsētas ro-
bežu paplašināšanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā
nak likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas attu-
ras ? Arī nav. Likums visumā pieņemts. —
Redakcijas kommisijās ziņojums būs nākošajā
sēde. —

4. dienas kārtības punkts — likums par
Liepā j_as pilsētas administratīvām
robežām. Referents E. Rimbenieks. Vārds re-
ferentam Rimbeniekam.

Referents E. Rimbenieks: Cienījamie deputātu
kungi! Liepājas pilsētas administratīvo robežu jau-
tājums kārtots jau vairāk gadu. Iepriekšējais pro-
jekts bija stipri plašāksun lielāks nekā tagad pašval-
dības kommisijās izstrādātais projekts. Beidzot ko-
pa ar valdības un pilsētas pārstāvjiem un tāpat arī
ar apkārtējo lauku pašvaldību pārstāvjiem Liepājas
administratīvas robežas nospraustas pilnīgā saskaņa.

Bez tam gribu aizrādīt, ka kommisijā bija pār-
runas arī par to, kādus pienākumus uzlikt Liepājas
pilsētai Liepājas bij. cietokšņa un kara ostas rajonā,
ko ari pievienoja Liepājas pilsētas administratīvām
robežām. Liepājas pilsēta ir lūgusi, lai šo territori-
ju, kas patiesībā kalpo vienīgi kara resora vajadzī-
bām, izslēgtu no pilsētas apgādāšanas ar apgaismo-
šanu, ceļa labošanu un citām labierīcībām, lai šīs
labierīcības un to ierīkošanu un uzturēšanu uzņem-
tos valsts._ Pašvaldības kommisijā uzskatīja, ka Lie-
pājas pilsētas pašvaldības prasība ir taisnīga, un tā-
pēc pieņēma attiecīgu pārejas formulu, kuru man
kommisijās vārda Augstais nams jālūdz pieņemt.

Kommisijās uzdevumā lūdzu šinī likumprojek-
tam steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu. nav. Kas
atturas? _ Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta.
—-. Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens ne-
veļas? Pāreja uz pantu lasīšanu nāk nobalsošanā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu la-
sīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz
pantu lasīšanu pieņemta. — Lūdzu sekretāru no-
lasīt virsrakstu.

r Sekretārs J. Kauliņš:
„Likums par Liepājas pilsētas administratīvām robežām."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsrak-
sta neviens neveļas? Virsraksts nāk nobalsošanā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemša-
nu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — _ Vai Augstais nams vēlas,
lai pantus nolasītu? Nevēlas. — Nobalsošanā nāk
1. pants.

(Ietverot Liepājas pilsētas administratīvās robežās kara
ostas territoriju un dažas citas_ zemju un ūdens platības, no-
teikt Liepājas pilsētas administratīvās robežas ārējo līniju pēc
sekojošā apraksta:

Sākot robežu no Baltijas jūras krasta pie Liepājas gar-
nizona šaušanas laukuma ziemeļrietumu stūra, tā iet austrumu
virziena pa Medzes pagasta valsts fonda zemju saimniecību
Nr.Nr. 46F, 16F, 17F, 40F, 17Fa, 18Fa un S3F dienvidus robežām
līdz Grobiņas pagasta Ķeiru Nr. 6 mājas robežas ziemeļrie-
tumu stūrim. Talak robeža iet dienvidus virzienā pa Grobiņas
pagasta Keiru Nr. 6, Keiru-Anss Nr. 7 un Detlavu Nr. 5 māju
rietumu robežu līdz Tosmares ezera austrumu krastam, bet
tad pa Tosmares ezera austrumu krastu dienvidus virzienā,
pa Grobiņas pagasta Detlavu Nr. 5, Ukšu Nr. 22, Keiru Nr. 6
un Nr. 21, Detlavu Nr. 5, Skuju Nr. 23, Janiķu Nr. 20, bij.
kroņa mežsarga māju Bikse un Ducmaņu Nr. 19 māju zemes

gabalu rietumu robežu līdz Liepājas pilsētas Saules muižas
pļavas ziemeļaustrumu stūrim 1, pie kam minētā robeža iet
pa Tosmares ezera agrāko krasta līniju, kāda pastāvēja pirms
ezera līmeņa pazemināšanas. No Saules muižas pļavas zie-
meļaustrumu stūra pilsētas robeža iet pa Grobiņas pagasta
Ducmaņu Nr. 19, Cimdenieku Nr. 16, Kallenieku Nr. 15, Pluģu
Nr. 17, Beģu Nr. 18 un _ valsts fonda Melnā kroga zemes rie-
tumu robežu līdz Liepājas Grobiņas šosejai, ietverot Liepā-
jas pilsētas administratīvas robežās visu tā saucamo „Jauno
Pasauli", bet tad pa šīs šosejas kreiso pusi, no Liepājas skaitot,
līdz bij. cietokšņa zemes dienvidaustrumu forta austrumu robe-
žai un talak uz dienvidiem pa Liepājas, Aizputes dzelzceļa terri-
torijas un Grobiņas pagasta Beģu Nr. 18,-Pluģu Nr. 17, Cimde-
nieku Nr. 16, Kallenieku Nr. 15 un Saules muižas Kalēju māju ze-
mes gabalu rietumu robežu līdz bij. cietokšņa zemes dienvidus
fortā_ robežas dienvidaustrumu stūrim un no šā punkta tālāk
taisna līnijā pāri Liepājas ezera aizaugušai daļai uz Saules
muižas Beķera pļavas ziemeļrietumu stūri. No šejienes pilsē-
tas robeža iet talak pa Liepājas ezera austrumu krastu dien-
vidus virziena pa minētas Beķera pļavas un Grobiņas paga-
sta: Amt-Grobiņas muižas jaunsaimniecību pļavu gabalu Nr.
Nr. 84F, 61Fa, 45Fa, 64Fa, 65Fa, 62Fa, 49Fa, 36Fa,
56Fa, 50Fa, 32Fb, 81F, 21Fa, 67Fa, 85Fa, vecsaimniecību Kal-
lenieki Nr. 15, Cimdenieki Nr. 16, Pluģi Nr. 17, Beģi Nr. 18,
Pēteri Nr. 11, Saules muižas Plostnieku māju un Friča bir-
zes pļavu, Amt-Grobiņas muižas jaunsaimniecību Nr. Nr.
44Fb, 42Fa, 33Fb, 37Fa, 79Fa, 22Fa, 39Fa, 47Fa, 57F,
51F, 23Fa, 38Fa, 74Fa, 24Fa, 75Fa, 35Fa, 68Fa un
34Fa, Ilgu muižas_ Mež-Bertulu māju un no tas atdalīto Aļlēnu
un Jaunzemju māju pļavu gabalu, Ilgu muižas Beitu māju un
Saules muižas „Meijera" pļavu rietumu robežu līdz „Meijera"
pļavas dienvidrietumu stūrim, pie Liepājas ezera. No šā
punkta pilsētas robeža iet pāri Liepājas ezeram uz bij. Pērko-
nes upes ieteku ezerā un tālāk pa Pērkones upes vidu rietu-
mu virzienā līdz Pērkonmuižas Nr. 37 mājas ziemeļu robežai
un tad pa šo robežu līdz Liepājas. Klaipēdas šosejas rietumu
pusei_ un tad talak dienvidus virzienā līdz kara resoram pie-
šķirtas zemes dienvidus robežai. Tālāk robeža iet rietumu
virzienā pa minētās kara resora zemes dienvidus robežu līdz
Baltijas jūrai un tad gar Baltijas jūras krastu ziemeļu vir-
zienā līdz aprakstītās robežas izejas punktam Medzes paga-
sta_ dienvidrietumu, stūrī, -ietverot Liepājas pilsētas admini-
stratīvas robežās molus ar vilņlaužiem un ārējo un iekšējo
reidu.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. 1. pants
vienbalsīgi pieņemts. — 2. pants.

(Iepriekšējā pantā aprakstītās Liepājas pilsētas admini-
stratīvās robežās ietilpstošās zemes, ciktāl tas vēl piederētu
pie apkārtējiem pagastiem, atdalīt no vietējās apriņķa paš-
valdības vienības, attiecinot uz visu aprakstīto pilsētas ter-
ritoriju pilsētu pašvaldības likumu un citus attiecīgus liku-
mus un noteikumus, bet ārpus Liepājas pilsētas administratī-
vam robežām palikušās pilsētai piederošās Saules muižas ze-
mes un pļavas pievienot Liepājas apriņķa Grobiņas pagasta
administratīvām robežām.)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 2.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Arī 2.
pants vienbalsīgi pieņemts. — 3. pants.

(Liepājas pjlsētas pašvaldībai 3 gadu laikā, skaitot no šā
likuma spēkā nākšanas, jānosprauž pilsētas robežas dabā un
jāizgatavo attiecīgs, plāns. Sā plāna apstiprināts noraksts
uzglabājams Iekšlietu ministrijā.)

Vārdu pie 3. panta neviens nevēlas? 3. pants
nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
3. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 3. pants vienbalsīgi pieņemts, 4. pants.

(Iekšlietu ministrija nokārto attiecības un izšķir domstar-
pības starp ieinteresētām, pašvaldībām sakarā ar Liepājas pil-
sētas administratīvo robežu noteikšanu.)

Iebildumu nav? 4. pants pieņemts. — Nobal-
sošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Likums visumā vienbalsīgi
pieņemts. — Redakcijas kommisijās ziņojums
būs nākošajā sēdē. — Pie šī likumprojekta iesnieg-
ta pārejas formula. Lūdzu to nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
_„Saeima nolemj: uzdot valdībai rūpēties par to, lai,

korroborejot bij. Liepājas cietokšņa un kara ostas zemes uz
valsts vārdu, zemes grāmatās ievestu noteikumu, ka uz liku-
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ma par agrākām Liepājas cietokšņa un kara ostas zemēm
(lik. kr. 1933. g. 67) 4. panta 1. punktā minētām zemēm ielu,
ceļu un_ to_ tiltu būve un uzturēšana, ka arī ielu apgaismošana
un kanalizācijas izbūve un uzturēšana piekrīt valstij."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie šis pār-
ejās formulas neviens nevēlas? Nupat nolasītā pār-
ejas formula nak nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo pārejas formulu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Pārejas formula vienbalsīgi pie-
ņemta. —

Iesniegts priekšlikums pie dienas kārtības. De-
putāts A. Dinbergs liek priekšā

dienas kārtības 28. un 29., kā arī 25. un 26. punktu likt
5. un 6., 7. un 8. vieta.

Vārds par šo priekšlikumu deputātam Din-
bergam.

A. Dinbergs (dzelzceļnieku, valsts darbinieku,
amatnieku! un strādnieku arodnieciskā apvienība):
Godājamie deputātu kungi! Kad pirmīt šī lieta par
algu jautajuma_pacelšanu uz augšu nāca nobalsoša-
na, tad Saeima bija samērā mazs deputātu skaits,
tāpēc balsošana _nebija tik pilnīga, kāda tā varēja
but citādos apstākļos. Sī iemesla dēļ mēs esam vie-
nojušies iesniegt otrreiz priekšlikumu pacelt jautāju-
mu par algām uz augšu. Mēs gribam cerēt, ka šo-
reiz vairākums bus drusku citādāks nekā pirmo
reizi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai vēlas kāds iz-
sacīties pret priekšlikumu? Pret to neviens nevē-
las izsacīties. Lieku deputāta A. Dinberga priekšli-
kumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Dinberga priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret deputāta Dinberga prekšliku-
mu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
deputāta Dinberga priekšlikumu nodotas 38 balsis,
pret — 34 balsis, atturējušies 6. Deputāta Din-
berga priekšlikums noraidīts. — Vēl priekšlikumu
pie dienas kārtības iesniedzis deputāts E. Radziņš,
kurš liek priekšā

dienas kārtības 14. un 20. punktu likt 5. un 6. vietā.
Vārds par šo priekšlikumu deputātam Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): Deputātu kun-

gi! Mēs tikko pieņēmām 2 likumus par Balvu un
Liepājas robežām. Dienas kārtībā kā 14. un 20
punkti ir uzņemti likumi par Varakļānu un Valde-
mārpils pilsētu robežām, kuri pašvaldības kommisi-
jā ir vienbalsīgi pieņemti, un kuriem atzīta arī stei-
dzamība. Lietderības labā būtu pareizi, ja mēs tū-
līt pieņemtu arī šos 2 likumus. Tas ilgu laiku ne-
prasītu, tāpēc es lūdzu šo manu priekšlikumu pie-
ņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai vēlas kāds iz-
teikties pret deputāta Radziņa priekšlikumu? Ne-
vēlas. Lieku deputāta Radziņa priekšlikumu uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Radziņa priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. De-
putāta Radziņa priekšlikums pieņemts. —

5. dienas kārtības punkts — likums par
Varakļānu pilsētas administratīvām
robežām. Referents E. Radziņš. Vārds re-
ferentam.

Referents E. Radziņš: Jautājumu par Varakļā-
nu pilsētas administratīvām robežām sākts kārtot
Iekšlietu ministrijā no 1922. gada 13. februāra. Pēc
ilgāka laika šī gada 20. martā uz Varakļāniem izbrau-
ca likumprojekta referents līdz ar pašvaldības kom-
misijās priekšsēdētāju Jukšinska kungu un Iekšlie-
tu ministrijas pašvaldības departamenta pārstāvi
Ķelles kungu. Pēc tam tika izstrādāts likumpro-

jekts, kuru pašvaldības kommisijā 3. lasījumā norai-
dīja. Pec tam caur plenārsēdi tika nodots pašvaldī-
bas kommisijai likumprojekts par Varakļānu pilsē-
tas robežām. Sis likumprojekts pašvaldības kommi-
sijā ir izskatīts un ar nelieliem pārgrozījumiem pie-
ņemts, ņemot vērā tos iebildumus, kurus bija cēlušas
draudzes un lauksaimnieciska rakstura zemes īpaš-
nieki. Šie iebildumi, kuri atzīti par dibinātiem, ir
ievēroti, un šis likums, kas tagad izdalīts deputātu
kungiem, pašvaldības kommisijā ir pieņemts vien-
balsīgi.

Es_ lūdzu šo likumu pieņemt un kommisijās uz-
devuma lūdzu tam steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību. Steidzamība nak nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas
atturas? _ Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta.
— Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens ne-
veļas. Nobalsošana nak pāreja uz pantu lasīšanu.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu la-
sīšanu. Tādu nav. Kas atturas ? Nav. Pāreja uz
pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu no-
lasīt virsrakstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
_ „Likums par Varakļānu pilsētas administratīvām ro-bežām."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsrak-
sta neviens neveļas. Virsraksts nāk nobalsošanā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Teksta nolasīšanu Aug-
stais nams neveļas. Nobalsošanā nāk 1. pants.

(Ietverot Varakļānu pilsētas administratīvās robežās da-
žas valsts fonda un citas zemes, noteikt pilsētas administratī-
vo robežu arejo līniju pec sekojošā apraksta:

Sākot pilsētas robežu pie Varakļānu Stirnienes lielceļa
no_ valsts fonda zemes gabala Nr. 519F robežas dienvidrietumu
stūra, ta iet pa ša zemes gabala dienvidu un rietumu robežu
un zemes gabalu Nr. Nr. 530F, 531F, 532F, 533F, 534F rietumu
robežu, ka arī zemes gabala Nr. 535F rietumu un ziemeļu ro-
bežu, zemes gabala Nr. 536F ziemeļu robežu un tālāk pāri
Varakļānu Poču ceļam pa zemes gabala Nr. 514F austrumu
robežu un zemes gabala Nr. 513F dienvidaustrumu robežu līdz
Poču sādžas zemei

^
bet tālāk austrumu virzienā pa Poču, Pun-

tužu un Kokaru sādžu zemes robežu līdz Varakļānu Romas
katoļu baznīcas zemes rietumu robežai. No šejienes pilsētas
robeža iet pa minētas baznīcas zemes rietumu, dienvidu un
austrumu robežu līdz Varakļānu luterāņu zemes rietumu ro-
bežai un tad pa šīs zemes, kā arī Kalčenicas mājas zemes
dienvidrietumu robežu līdz Varakļānu pagastam piešķirtā
vatsts fonda zemes gabala Nr. 87F ziemeļu robežai, bet tālāk
pa ša zemes gabala austrumu un dienvidus robežu un zemes
gabala Nr. 1310F austrumu robežu pāri Varakļānu Viļānu liel-
ceļam uz apbūves gabala, Nr. 517F .ziemeļu, robežu, ,bet tad
pa ša apbūves gabala un Nr. 572F ziemeļu robežu un tālāk
dienvidus virziena pa apbūves gabalu Nr. Nr. 572F, 580F,
581F, 582F, 583F, 584F, 585F, 586F, 587F, 588F un 589F aust-
rumu robežu līdz jaunsaimniecības Nr.. 68F ziemeļu robežai.
,Tad pilsētas robeža pagriežas uz rietumiem, un iet pa jau-
saimniecības Nr. 68F ziemeļu robežu un tālāk dienvidus vir-
ziena pa jaunsaimniecību Nr. Nr. 68F un 67F rietumu robežu
līdz Bokanu sādžas zemes un Varakļānu pilsētai (bij. miestam)
no valsts zemes fonda piešķirtā purva robežām, bet tad pa
ša purva austrumu, dienvidus un rietumu robežu, ieslēdzot
visu minēto purvu pilsētas robežās, līdz Varakļānu pilsēta
no valsts' fonda parka vajadzībām piešķirtā meža gabala dien-
vidus robežai un talak pa šā meža gabala dienvidaustrumu un
dienvidrietumu robežu pāri Varakļānu Stirnienes lielceļam
līdz aprakstītās pilsētas robežas izejas punktam.;

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 1.
pants pieņemts. — 2. pants.

(Iepriekšējā_ pantā aprakstītās Varakļānu pilsētas admi-
nistratīvas robežas ietilpstošas zemes, ciktāl tās vēl pieder pie
apkārtējiem pagastiem, atdalīt no vietējās apriņķa pašvaldības
vienības, attiecinot uz visu pilsētas territoriju pilsētu pašvaldī-
bu likumu un citus attiecīgus likumus un rīkojumus.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav. 2.
pants pieņemts. — 3. pants.
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(Varakļānu pilsētas pašvaldībai 3 gadu laikā, skaitot no
šā likuma spēkā nākšanas, jānosprauž pilsētas robežas dabā
un jāizgatavo attiecīgs plāns. Šā plāna apstiprināts noraksts
uzglabājams Iekšlietu ministrijā.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav. 3.
pants pieņemts. — 4. pants.

(Iekšlietu ministrija nokārto attiecības un izšķi r strīdus
starp ieinteresētām pašvaldībām sakara ar Varakļānu pilsē-
tas robežu noteikšanu*)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 4.
pants arī pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums vi-
sumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pie-
ņemšanu visumā. Kas atturas? Nav. Likums vi-
sumā vienbalsīgi pieņemts. —• Redakcijas kom-
misijās ziņojums būs nākošajā sēdē. —

6. dienas kārtības punkts — Valdemār-
pils pilsētas, administratīvās robe-
žas paplašināšanas likums. Referents
A. Stūre. Vārds referentam.

Referents A. Stūre: Godātie deputātu kungi!
Valdemārpils pilsētas pašvaldība bija iesūtījusi paš-
valdības kommisijai lūgumu par pilsētas robežu pa-
plašināšanu. Lai noskaidrotu šo jautājumu, pašval-
dības kommisijā kopā ar pašvaldības departamenta
pārstāvjiem izbrauca uz vietu. Noskaidrojot jau-
tājumu uz vietas, izrādījās, ka tiešām pilsētas paš-
valdībai ir vajadzība pēc robežu paplašināšanas.
Pārrunājot šo jautājumu pašvaldības kommisijā,
kommisijā atzina, ka tiešām paplašināšana ir vaja-
dzīga, attiecinot to uz meža gabalu, kas atrodas
valsts fondā, uz rietumiem no Valdemārpils pilsētas
robežas un tāpat arī attiecībā uz vienu gabaliņu
lauksaimniecības zemes no Augu mājām. Ievērojot
šīs pilsētas patieso vajadzību, pašvaldības kommisi-
jās vārdā es lūdzu šo likumu pieņemt un lūdzu tam
arī steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pie-
ņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu ne-
viens nevēlas. Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu la-
sīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. —
Lūdzu nolasīt virsrakstu.

Sekretārs J.Kauliņš:
..Valdemārpils pilsētas administratīvās robežas paplaši-

nāšanas likums."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

vēlas? Virsraksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi
pieņemts. — Vai Augstais nams vēlas, lai pantus
nolasītu? To neviens neprasa. 1. pants.

(Pievienot Valdemārpils pilsētas territorijai un ieslēgt
tās administratīvās robežās no Arlavas pagasta valsts fonda
meža gabalu, kas robežojas ar tagadējam pilsētas administra-
tīvām robežām, izslēdzot visu Augu mājas zemi no pilsētas
administratīvām robežām.)

Vārdu pie 1. panta neviens nevēlas? 1. pants
nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1.
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
1. pants vienbalsīgi pieņemts. — 2. pants.

(Iepriekšējā pantā minēto zemes gabalu atdalīt no vietē-
jās pašvaldības, attiecinot uz šo territoriju pilsētu nolikumu un
citus attiecīgus likumus un noteikumus.)

Iebildumu nav? 2. pants pieņemts. — 3.
pants.

(Visas ielas un ceļus 1. pantā minētā territorijā atzīt par
tādiem, kas atrodas vispārējā lietošanā.)

Iebildumu nav? 3. pants pieņemts. — 4.
pants.

(Valdemārpils pilsētas pašvaldībai 2 gadu laikā, skaitot
no šā likuma spēkā nākšanas, jānosprauž dabā 1. pantā mi-
nētās territorijas robeža un jāizgatavo pilsētas terrj-
torijas kopīgs plāns. Šā plāna apstiprināts noraksts uzglabā-
jams Iekšlietu ministrijā.)

Iebildumu nav? 4. pants pieņemts. — 5. pants.
(Iekšlietu ministrija nokārto attiecības un izšķir strīdus

starp ieinteresētām pašvaldībām sakarā ar Valdemārpils pil-
sētas administratīvo robežu paplašināšanu.)

Iebildumu nav? 5. pants pieņemts. — No-
balsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Likums visumā vienbalsīgi
pieņemts. — Redakcijas kommisijās ziņojums
būs nākošajā sēdē. —

Deputāts P. Zeibolts iesniedzis, priekšlikumu pie
dienas kārtības —

28. un 29. dienas kārtības punktu- likt 7. un 8. vietā;
25. un 26. dienas kārtības punktu likt 9. un 10. vieta.

Par šo priekšlikumu vārds deputātam Zeiboltam.
P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie depu-

tātu kungi! Tā kā starp valdības projektu un Aug-
stā nama kommisijās projektu valsts darbinieku al-
gu pazemināšanas likumos ir diezgan lielas domstar-
pības, ir -vēlams, lai valsts darbinieki_ zinātu, kas
būs, un lai valdība varētu rīkoties;_ tāpēc šo liku-
mu vajadzētu pieņemt iespējami ātrāk, un tāpēc bū-
tu vietā pacelt to dienas kārtībā uz augšu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai kāds vēlas iz-
sacīties pret deputāta Zeibolta priekšlikumu? Ne-
viens to nevēlas. Lieku deputāta Zeibolta priekšli-
kumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Zeibolta priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret deputāta Zeibolta priekšliku-
mu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
deputāta Zeibolta priekšlikumu nodotas 36 balsis,
pret to nodotas 34 balsis, atturējušies 4. Šis priekš-
likums jau trešo reizi noraidīts. —

Deputāti A. Lūkins, V. Pusuls u. c. iesnieguši
priekšlikumu —

7. dienas kārtības punktu — sodu likumu — noņemt
no dienas kārtības un atdot atpakaļ sodu likuma kommisijai.

Vai kāds vēlas vārdu par šo priekšlikumu?
Vārds deputātam Pabērzam.

J. Pabērzs (Latgales zemnieku progresīvā ap-
vienība): Kopā ar citiem deputātiem es šo priekš-
likumu iesniedzu tāpēc, ka sodu likuma projekts, kas
patlaban ir dienas kārtībā, drusku atšķiras no tā so-
du likuma, ko valdība starpsesiju laikā ir izdevusi
satversmes 81. panta kārtībā. Dabīgi, ka šis pro-
jekts jāsaskaņo ar to sodu likumu, kas pieņemts sat-
versmes 81. panta kārtībā. Saskaņot tos var tikai
sodu likuma kommisijā; tāpēc man liekas, ka būtu
dabīgi un loģiski šo sodu likuma projektu no dienas
kārtības noņemt un atdot atpakaļ sodu likuma kom-
misijai. Ja vajadzīgs, kommisijai var dot termiņu
šī likumprojekta izskatīšanai; tagad to izskatīt ir
ļoti grūti, jo jaunā sodu likuma dažos pantos ir
ievesti pavisam citi principi nekā tie, kas ir apskatīti
sodu likuma kommisijā, un kas ir tanī projektā, kas
tagad ir dienas kārtībā.

Es uzturu mūsu priekšlikumu un lūdzu to
pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gi! Pabērza kungam vajadzēja izteikties skaidrāk.
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Paberza kungs grib panākt, lai Saeima nekad netik-
tu pie soda likuma apspriešanas, un lai pastāvētu
satversmes 81. panta kartībā izdotais likums. Tas ir
Paberza kunga priekšlikuma saturs, jo viņa izteik-
tie motīvi nav sevišķi nopietni. Sodu, likums jā-
atdod atpakaļ kommisijai tāpēc, ka pa šo laiku val-
dība satversmes 81. panta kārtībā esot izdevusi citu
likumu. Šī irpavisam vāja argumentācija. Lai val-
dība izdod kādus likumus izdodama, soda likums,
kas ir mušu priekša, Saeimas kommisijā ir izskatīts,
ar balsu vairākumu pieņemts, un tam jānāk plenār-
sēde. Plenārsēde, ja velēsies, ja būs attiecīgais vai-
rākums, likumu var papildināt vai nu tā, kā valdība
veļas, vai arī ta, ka valdība nevēlas. Pabērza kun-
ga motīvi likumprojekta atdošanai atpakaļ kommi-
sijai nav pietiekoši. Es domāju, ka viņa nodoms ir
pilnīgi skaidrs _ — izvairīties vispār plenārsēdē no
sodu likuma, pārnest to no plenārsēdes dienas kārtī-
bas atkal_ atpakaļ kommisijā un tad sākt atkal no
jauna. Ta ka šai Saeimai vēl ir atlicis sēdēt tikai
drusku vairāk par gadu, ar sodu likumu tā vairs ne-
tiks gala; pa to laiku stāsies spēkā satversmes 81.
panta kartība izdotais sodu likums, un tā lieta paliks
tāda pati, ka bijusi. Pret tādu rīcību parlamentam
jāuzstājas jau savas cieņas- deļ vien. Ja pilsoniskais
vairākums pieņems deputāta Pabērza priekšlikumu,
tad jus uz ārieni dokumentēsit, ka neesat spējīgi so-
du likumu apspriest.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku deputātu A.
Lukina, J. Paberza u. c. priekšlikumu uz balsošanu.
Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta A. Lūkina
u. c. priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret_ deputāta A. Lukina u. c. priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Tādu nav. Par deputāta A. Lūkina u. c. priekšlikumu
nodotas 57 balsis, pret — 24 balsis. Priekšlikums
pieņemts. —

Deputāts E. Erhards iesniedzis priekšlikumu:
_„Lieku priekšā dienas kārtības 24. punktu skatīt cauri

kā nākošo."
24. dienas kārtības punkts ir — likums par Lie-

pajas-Alsungas dzelzceļa pagarināšanu līdz Kuldīgai.
Vardu neviens nevēlas? Lieku deputāta Erharda
priekšlikumuuz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par deputāta Erharda priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Šis priekšlikums pieņemts. —

Deputāti J. Lejiņš-Leja un J. Birznieks iesniegu-
šipriekšlikumu:

„Liekam priekšā likumprojektu par sviesta ražošanas
veicināšanu nodot atpakaļ lauksaimniecības un budžeta
kommisijām."

Vārds deputātam Lejiņam-Lejam. Par šo priekš-
likumu.

J. Lejiņš-Leja (zemnieku savienība): Augstais
nams! 8. dienas kārtības punkts ir — pārgrozī-
jums likumā par sviesta ražošanas veicināšanu, kas
lauksaimniecības un budžeta kommisijās pieņemts
jau pagājušajā sesijā, t. i. pirms ziemassvētkiem.
Pagājušajā sesijā šis jautājumspalika neizlemts tikai
plenārsēdē. Pa šo laiku valdība ir iesniegusi Sa-
eimai

^
savu projektu, kas tagad ir nodots tālāk kom-

misijām. _ Lietderīgāk būtu atdot arī šo projektu
.kommisijām atpakaļ, un izlemt vienkopus ar val-
dības iesniegto projektu, lai te nevajadzētu velti lai-
ku tērēt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai vēlas kāds vār-
du pret deputāta Lejiņa-Lejas priekšlikumu? Vārdu
neviens nevēlas. Lieku deputāta Lejiņā-Lejas priekš-
likumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Lejiņa-Lejas priekšlikumu. Acimre-

Krājumā Saeimas Stenozrafu
biroji Ritā. Saeimas laukuma

dzot vairākums. Deputāta Lejiņa-Lejās priekšli-
kums pieņemts. —

7. dienas kārtības punkts — likums par
Liepajas-Alsungas dzelzceļa pagari-
nāšanu līdz Kuldīgai Referents V. Bastjā-
nis. Vārds referentam V. Bastjāniim.

Referents V. Bastjānis: Dzelzceļu līnija no Lie-
pājas līdz Alsungaiir uzbūvēta un atklāta. Uz vie-tej'o iedzīvotāju velēšanos izdarīti pētīšanas darbi
par šīs līnijas pagarināšanu no Alsungas caur Ēdoli
līdz Kuldīgai. Pec dzelzceļu virsvaldes aprēķina750 milimetru platuma līnija no Alsungas līdz Kuldī-
gai izmaksātu ap 700.000 latu. Dzelzceļu virsvalde
un satiksmes resors to ir_ atzinuši par vajadzīgu.
Budžeta kommisijā šo jautājumu ir apspriedusi un arī
ir tam piekritusi, tapec budžeta kommisijās uzde-
vuma heku priekša pieņemt šo mazo likumprojektu
par minētas dzelzceļu līnijas pagarināšanu līdz Kul-dīgai.

Reizē ar to man jāatzīmē, ka sakarā ar šo jautā-jumu ir _pacelies_ jautājums par vēl vienas dzelzceļa
līnijas būvi no Ēdoles līdz Ventspilij, bet, pārrunājot
šo jautājumu kommisijā un noskaidrojot, ka šīs līni-jas atzarojuma būve no Ēdoles līdz Ventspilij prasī-
tu 1.700.000 latu, un atrodot, ka līdzekļu acumirklīnav, budžeta kommisijā šīs zara līnijas būvi ir no-
raidījusi.

Budžeta kommisijās uzdevumā lūdzu Saeimu
šo likumprojektu pieņemt steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību. Vispirms nak nobalsošanā steidzamība.Ludzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgipieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu
neviens neveļas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uzpantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. —
Ludzu nolasīt virsrakstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
,,Likums par Liepajas-Alsungas dzelzceļa pagarināšanu

līdz Kuldīgai."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsrak-
sta neviens neveļas? Virsraksts nāk nobalsošanā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Ludzu nolasīt 1. pantu.

Sekretārs P. Kauliņš:
„Liepājas-Alsungas 750 mm platuma dzelzceļu pagarināt

līdz Kuldīgai."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. panta
neviens'neveļas? 1. pants nak nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Arī nav. 1. pants vienbalsīgi
pieņemts. — Ludzu nolasīt 2. pantu.

Sekretārs J.Kauliņš:
' „h pantā minētā dzelzceļa būvi iesākt jau šinī 1933. stādā.

Būvei vajadzīgie līdzekli paredzami budžetā."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 2. panta

neviens neveļas? 2. pants nak nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu. Tā-
du nav. Kas atturas? Arī nav. 2. pants vienbalsī-
ga pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visumā.
Ludzu_ pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu
visuma. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums vi-
suma vienbalslīgi pieņemts. — Redakcijas
kommisijās ziņojums bus nākošajā sēdē. —

8. dienas kartības .punkts — pārgrozīju-
m i un papildina jum i.lik uņi ā.p.a r 1auk-

li
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strādnieku dzīvokļiem. Referents G. Mīl-
bergs. Vārds referentam.

Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumus un pa-
pildinājumus likumā par laukstrādnieku dzīvokļiem
savā laikā ierosināja jaunsaimnieku un sīkgruntnie-
ku frakcija. Līdz šimpārgrozījumos un papildināju-
mos likumā par laukstrādnieku dzīvokļiem bija pa-
redzēts, ka strādniekiem un amatniekiem, kas vē-
las paši sev celt dzīvokļus, un kam nav nekustama,
īpašuma, var piešķirt par dzimtu fonda zemi līdz 10
ha platībā, atkarībā no pilsētas vai biezi apdzīvotas
vietas attāluma, tāpat arī šiem strādniekiem un
amatniekiem, var izsniegt būvkokus par 7s takses
cenas un naudas aizdevumus, līdzīgi lauku amatnie-
kiem un jaunsaimniekiem, saskaņā ar likumu par
valsts krēditiem un pabalstiem lauksaimniecības
būvniecībai, kas paredzēts 1930. gada likumu krāju-
mā Nr. 197.

Tālāk bija teikts, ka strādniekiem un amatnie-
kiem, kuriem ir no valsts zemes fonda piešķirti vai
līdz 1933. gada 1. janvārim pirkti apbūves gabali, ir
tiesība saņemt būvkokus no valsts mežiem par '/»
takses cenas.

3. pants skanēja tā, ka šinī likumā paredzēto fon-
da zemi piešķir saskaņā ar agrārās resormas liku-
ma IV daļu.

Pārlabojums, ko savā laikā iesniedza jaunsaim-
nieku un sīkgruntnieku frakcija, liek priekšā pievie-
not 2. pantam vārdus „valsts un pašvaldības darbi-
niekiem" kā šī panta pirmajā daļā, tā arī tā otrajā
daļā. Ar to ir domāts paplašināt šī likuma saturu,
t. i., lai varētu piešķirt fonda .zemi par dzimtu līdz
10 ha platībā ne tikai strādniekiem un amatniekiem,
bet arī valsts un pašvaldības darbiniekiem.

Pie 3. panta iesniegts grozījums, ka zemes pie-
šķiršanā priekšrocība dodama Latvijas brīvības cī-
nītājiem un personām, kam lielāka ģimene. Likums
arī šinī ziņā ir paplašināts, dodot priekšrocības brī-
vības cīnītājiem, lai arī tiem, kas vēl nav saņēmuši
jaunsaimniecības, tiktu dotas priekšrocības, piešķi-
rot šos gabalus.

Otrā daļa šinī projektā nāk klāt pavisam no jau-
na. Tanī paredzēts likumu papildināt ar jauniem
2.-—2. pantiem, proti, ka iepriekšējā pantā minētās
tiesības attiecināmas arī uz turpmāk piešķiramiem
apbūves gabaliem. Tā tad šis projekts grib atstāt
spēkā arī turpmāk to likumu, kas līdz šim faktiski
bija spēkā līdz 1933. gadā 1. janvārim.

2. pants paliek apmēram tāds pats, kāds bija
līdz šim. Pielikta klāt tikai jauna būvkoku norma:
uz vienu apbūves gabalu var saņemt būvkokus līdz
100 kubikmetriem. Kommisijā bija dažādi priekšli-
kumi. Augstākā norma bija 120 kubikmetru, bet
pantu lasīšanā palika 100 kubikmetru.

Beidzot nāk klāt 2.pants, kas paredz, ka maksu
par būvkokiem var ieskaitīt Latvijas hipotēku ban-
kas aizdevumā. Ar šo pantu domāts pilsētām, bie-
zi apdzīvotām vietām un staciju rajoniem, kas kre-
dītu ziņā padoti hipotēku bankai, radīt tādu pašu
stāvokli, kāds ir jaunsaimniecībām un lauku amat-
niecībām, kurām saņemto būvkoku parādu var ie-
skaitīt zemes bankas aizdevumos; tāpēc te pare-
dzēts, ka strādnieku, amatnieku un valsts un pašval-
dības darbinieku saimniecībām līdz 10 ha būvkoku
parādus var ieskaitīt hipotēku bankas aizdevumos.

Debatēs kommisijā izcēlās lielākas domstarpī-
bas. Aizrādīja it kā uz dažādām formālām kļūdami.
Pantus pieņēma gandrīz visus, bet kad likums nāca
nobalsošana visuma, tas kommisijā balsu vairākuma
nedabūja un tika noraidīts; tāpēc kommisijās uz-
devumā man jāliek priekšā šo likumprojektu noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārīgās
debates. Vārds deputātam Bachmanim.

K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augstais
nams! Lauksaimniecības kommisijā noraidīja šo li-
kumprojektu galvenam kārtām tāpēc, ka visi tanī
skartie jautājumi jau ir paredzēti likumā par valsts
krēditiem pilsētu būvniecībai, likumā par laukstrād-
nieku dzīvokļiem un likumā par krēditiem lauksaim-
niecības būvniecībai. Tādēļ, lai neceltos sarežģīju-
mi, ievedot kādā atsevišķā likumā par laukstrādnie-
ku dzīvokļiem tādus noteikumus, kas jau ir citos li-
kumos,, lai neceltos sadursme starp agrāk izdotajiem
likumiem,, kommisijā šo likumprojektu noraidīja.
Progresīvās apvienības vārdā man jāpaziņo, ka ap-
vienība atbalstīs kommisijās priekšlikumu noraidīt šo
likumprojektu. Pārejas formulā, ko iesniedz kom-
misijā, šie jautājumi ir tuvāk apskatīti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Matisonam.

A. Matisons (strādnieku un zemnieku frakcija):
Šis likumprojekts ir domāts galvenam kārtām

nevis laukstrādnieku nodrošināšanai ar dzīvokļiem,
bet gan tādiem, kam ir jau brīvs kapitāls, ar ko šos
dzīvokļus būvēt, t. i. valsts vai pašvaldības darbi-
niekiem, ierēdņiem. Ar to domāts lielsaimniekiem
sagādāt lētu darba spēku tādā veidā, lai šos dzīvo-
kļus izbūvējot, strādniekus no pilsētām vai arī uz
laukiem dzīvojošos, kuriem pašreiz zemes vēl nav,
piesaistītu pie zemes. Tādējādi, kā jau teicu, varē-
tu sagādāt lētu darba spēku vietējiem lielsaimnie-
kiem.

Laukstrādniekiem šis likumprojekts neko prak-
tisku nevar dot. Jau tagad ir ļoti daudz tādu lauk-
strādnieku, kuriem zeme piešķirta, kuri vēlētos bū-
vēt uz fonda zemes, bet kuri to nevar, pirmkārt, tā-
dēļ, ka viņiem nepiešķir kultivētu zemi, bet purvus;
otrkārt, ir jau daudz tādu, kam zeme ir piešķirta, bet
kuri nevar uz tās būvēt tikai tādēļ, ka viņiem nav
vajadzīgo līdzekļu saimniekošanai un ēku būvei.

_ Laukstrādnieku stāvoklis uz laukiem dzīvokļu
ziņā ir ļoti neapmierinošs. Vissliktākie dzīves ap-
stākļi laukstrādniekiem ir valsts apsaimniekojamās
muižas, kur pēdējos gados vecās muižas ēkas nav
labotas, to labošanai nav piegriezta nekāda vērība.
Piemēram, Ezeres valsts saimniecībā laukstrādnie-
ku dzīvokļi ir mitri, logi un durvis sapuvuši. Ziemu
tur ir liels aukstums; krāsnis un mūri ir sagāzusies,
tāpēc dzīvoklis vienmēr pārpildīts dūmiem. Lauk-
strādnieku dzīvokļi, salīdzinot tos ar muižu un liel-
saimnieku saimniecības ēkām, ir neapskaužamā stā-
voklī. Uz laukiem valsts muižas, tāpat arī lielsaim-
nieku lopu kūtis pa lielākai daļai ir celtas pēc visjau-
nakam technikas prasībām: ir laba ventilācija, lieli
logi ir ievilkti ūdensvadi u. t. t.; turpretim lauk-
strādnieku dzīvokļi ir vecas, sabrukušas mājas ar
cauriem izpuvušiem logiem un durvīm. Redzams,
ka pašreiz vislielākā vērība jāpiegriež jau pastāvošo
laukstrādnieku dzīvokļu izlabošanai, kuros lauk-
strādnieki tagad mitinās. Te būtu jāizlabo vispirms.

Kā jau aizrādīju, šie pārgrozījumi attiecībā uz
laukstrādnieku dzīvokļiem nekāda labuma nedos.
Strādnieku un zemnieku frakcija liek priekšā tādā
gadījuma, ja šos pārgrozījumus pieņemtu, būvkokus
laukstrādniekiem izsniegt par brīvu; tāpat par brī-
vu izsniegt būvkokus arī tiem, kam zeme piešķirta
jau līdz 1933. gada 1. janvārim.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Gribu aizrādīt, ka līdz šim pastāvošie li-
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kurni nebūt visa visumā nesedz visu to, kas pare-
dzēts šinī projekta. Jaunsaimnieku un sīkgruntnie-
ku frakcija šeit ir domājusi galvenā kārtā par ma-
zākiem, zemakļem valsts darbiniekiem. Ja to ne-
gribētu attiecināt uz visiem valsts darbiniekiem, tad,
manis dēļ, to varētu attiecināt, varbūt, uz pirmām
15—10 vai 5 kategorijām. Es domāiu, ja strādnie-
kiem un amatniekiem var piešķirt zemes gabaliņus
un dot būvkokus par 7s takses cenas, tad nav nekā-
da pamata šinī ziņā noraidīt tieši valsts darbinieku
vajadzības. Mums, gluži pretēji, būtu jāveicina, lai
valsts darbinieki, iegūdami mazus zemes gabaliņus,
savā brīva laika varētu tos apbūvēt un vēlāk nome-
tināt tur savas ģimenes, lai iestrādātu sakņu dārzi-
ņus. Ja viņi tiek vai nu atstādināti, vai aiziet pensi-
jā, vai arī citādi pazaudē vietu — lai viņi nav tad
kā slogsvalstij uz kakla. Vakareiropa viscaur jau
sen pastāv likums, kas tieši veicina dārzu koloniju
nodibināšanos, veicina, lai valsts darbinieki varētu
tikt pie sava īpašuma.

Šodien pārrunājamā likuma pirmajā nodalījumā
absolūti nekas cits nav grozīts, kā tikai pie vārdiem
«strādniekiem, amatniekiem" pielikti klāt vēl vārdi
„valsts un pašvaldību darbinieki".

Likuma otrā daļā mēs esam pielikuši klāt notei-
kumu, ka sacītais attiecināms ari uz turpmāk pie-
šķiramiem zemes gabaliem. Faktiski likums izbei-
dzas ar 1933. gada 1. janvāri; tā tad, ja strādnie-
kiem un amatniekiem piešķir zemes gabalus tagad,
pēc 1933. gada 1. janvāra, tad, diemžēl, uz viņiem
likuma noteikumi vairs neattieksies. Es domāju, ne-
vienam nevar būt iebildumi pret to, ka, zemi piešķi-
rot, priekšrocība dodama brīvības cīnītājiem,.

Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija balsos
par šo likumprojektu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Buševicam.

A. Buševics (sociāldemokrāts): Mēs balsosim
par lauksaimniecības kommisijās atzinumu, kas ir
pret ierosinājumu.

Cik tālu ierosinājums runā par strādniekiem un
amatniekiem, jāsaka, ka pastāvošais likums ir daudz
labvēlīgāks nekā šeit paredzēts. Pēc pastāvošā li-
kuma amatnieki un laukstrādnieki ne tikai var sa-
ņemt būvkokus uz krēdita par 7b takses cenas, bet
valsts tiem var uzbūvēt pat ģimenes mājiņas.
Grozot_ pastāvošo likumu saskaņā ar ierosinājumu
laukstrādniekiem šī iespēja tiek atņemta.

Likuma grozījumi no jauna ieved noteikumus
par valsts un pašvaldības darbiniekiem. Pēc pastā-
voša agrārās, reformas likuma 42. panta valsts un
pašvaldības darbinieki varēja dabūt zemi no fonda
līdz 2 ha platībā. Ja cilvēks aizņemts valsts darbā,
var saprast, ka apbūves darbam viņš var atlicināt
laiku, ja zemes gabals ir 2 ha platībā; bet ia sola
valsts un pašvaldības darbiniekiem līdz 10 ha ze-
mes platību, tad es gribētu jautāt, kur būs ierēdnis,
kas, izpildīdams valsts dienestu, varēs tik lielu ze-
mes_ gabalu apstrādāt. Tas būs tāds ierēdnis, kas
varēs turēt algotu darba spēku. Tā tad te ir do-
māti ne zemākie ierēdņi, bet lielākie ierēdņi, kurus
grib nostādīt privileģētā stāvoklī, dot viņiem vairāk
privilēģiju nekā laukstrādniekiem un amatniekiem.
Ierosinājuma 3. pants par to rūpējas, dodot priekš-
rocības nevis laukstrādniekiem un amatniekiem, kas
zemi apstrādā, bet ierēdņiem zem „brīvības cīnītāju"
maskas. Mums šis jaunievedums nekādi nav pie-
ņemams.

Otrs ierosinājums, kas paredz, ka apbūviešiem
turpmāk tikai būvmateriāli piešķirami uz atvieg-
lotiem noteikumiem, par krēdita, piešķiršanu nemaz
nerunā. Lauksaimniecības kommisijā ir mūsu likum-

projekts, kas paredz blakus būvmateriāliem, visiem
apbūviešiem arī vēl lētu krēditu, attiecīgi pazeminot
procentu normas un pagarinot izpirkšanas laika
Mūsu likumprojekts tā tad runā par visiem apbūvie-
šiem un ne tikai par nākošiem vien; tāpēc mēs bal-
sosim pret šo priekšlikumu, kas pats par sevi nekā
nedod, bet stāvokli padara sarežģītāku.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bachmanimi.

K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti
godātie tautas vietnieki! Varēja domāt, ka pēc de-
batēm, kurās šo_ jautājumu lauksaimniecības kommi-
sijā plaši iztirzāja, jaunsaimnieku, un sīkgruntnieku
frakcijā šo projektu vairs neaizstāvēs, jo kommisijā
domāja, ka ar spēkā esošajiem likumiem šis jautā-
jums jau ir izsmelts, un ka šis priekšlikums, nekā jau-
na nedod. Neskatoties uz visu to, Mīlberga kungs
tomēr nak un_ aizstāv savu priekšlikumu.

Progresīvās apvienības vārdā man jāsaka, ka
mes nejbut neesam pret to, ka nāk pretī apbūviešiem
un ierēdņiem, bet mēs nevaram pielaist to, ka ie-
sniedz likumprojektu, kas var radīt tikai sarežģījur
mus, bet apbūviešiem nekā jauna nedod.

Te jau iepriekšējais runātājs aizrādīja, ko var
dot projekta 2. pants. Ir taču skaidrs, ka IKviens ie-
rēdnis centīsies būvēt mājiņu tuvāk savai darba vie-
tai. Tā tad tai laikā, kad mums ir nolūks atpludināt
pilsētu iedzīvotājus atpakaļ uz laukiem, dot viņiem
un viņu ģimenēm uz laukiem zināmas ērtības, šis li-
kums taisni cenšas tuvināt lauksaimniekus pilsētai.

Vēl ir neskaidrs tas, ko tad iesniedzēji domā ar
valsts un pašvaldības darbiniekiem, šinī likumā, nekā
nepiezīmējot par to, kas tad būtu tie, kuri celtu sa-
vas mājas uz valsts rēķina; nav izslēgta, varbūtība,
ka viņi cels uz valsts rēķina ari vasarnīcas. Šinī li-
kumprojektā nekas nav pateikts. Ja te ir slepeni do-

,māts, ka šo tiesību dos arī tiem valsts un pašvaldī-
bas darbiniekiem,kuri ir dienestā, varbūt, neilgu lai-'>
ku, un arī citādi ir labi nodrošināti, kurieni jau pie-
der mājas un vasarnīcas, ia arī viņiem; vēl dos iespē-
ju un ērtību celt pilsētu tuvumā jaunas mājas vai
vasarnīcas, tad to taču nevar pielaist uz valsts rē-
ķina.

Kas attiecas uz 3. pantu, uz brīvības cīnītājiem,
tad atkal man jāsaka, ka progresīvā apvienība visos
gadījumos brīvības cīnītājus ir atbalstījusi. Jau pats
agrārais likums piemin šos brīvības cīnītājus, kur vi-
ņiem jau ir dotas zināmas priekšrocības; ievest vēl
citos likumos parallēlas priekšrocības, kas viņiem ne-
kā jauna nedod, nebūtu pareizi. Jāpilda tikai agrā-
rie likumi.

Raugoties no lietderības viedokļa, 2., 2. un 2.
punkti nebūtu pieņemami, tāpēc viss šis likumpro-
jekts tādā veidā, kādā to iesniegusi jaunsaimnieku
un sīkgruntnieku frakcija, nebūtu pieņemams. —

Bez tam man jāsaka, ka man kā referentam, būs
jāceļ Augstajam namam priekšā pārejas formula pie
šī likumprojekta, kas šo jautājumu izsmels galīgi;
tāpēc arī visi, kas būtu domājuši paredzēt apbūvie-
šiem kādu ērtību no jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
frakcijas projekta, varēs būt apmierināti ar to pār-
ejas formulu, ko Augstajam namam cels priekšā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam.
Referents vārdu nevēlas. — Vispirms likšu uz bal-
sošanu pāreju uz pantu lasīšanu. Līdz ar balsošanas
rezultātu par pāreju uz pantu lasīšanu izšķirsies arī
lauksaimniecības kommisijās priekšlikuma liktenis,
jo lauksaimniecības kommisijā liek priekšā pārgrozī-
jumus un papildinājumus likumā par laukstrādnieku
dzīvokļiem noraidīt. Ja pāreja uz pantu lasīšanu būs
noraidīta, tad līdz ar to būs pieņemts lauksaimnie- .

li*
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čības kommisijās priekšlikums. — Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad lū-
dzupacelties tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīšanu.
Beidzot lūdzu pacelties, tos, kas atturas. Par pāreju
uz pantu lasīšanu nodotas 7 balsis, pret to nodotas 32
balsis, atturējušies 15. Pāreja uz pantu lasīšanu no-
raidīta. Līdz ar to pieņemts lauksaimniecības kommi-
sijās priekšlikums. — Iesniegta vēl pārejas formula
pie nupat noraidītā likumprojekta. Lūdzu to nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
Saeima nolemj: Uzdot valdībai neatlaidīgi izvest dzīvS

likumu par laustrādnieku dzīvokļiem (lik. kr. 1927. g. 113) un
likumu par valsts krēditiem- un pabalstiem lauksaimniecības
būvniecībai (lik. kr. 1930. g. 197 un 1931. g. 148), ceļot strād-
nieku ģimeņu mājiņas uz valsts vai pašvaldības zemes ar
valsts līdzekļiem un nodot tās līdz ar attiecīgu zemes platību
laukstrādnieku lietošanā vai īpašumā pret piemērotu ilgter-
miņa izmaksu; pie ģimeņu mājiņu piešķiršanas priekšrocības
dodamas laukstrādniekiem brīvības cīnītājiem."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds, referentam
Bachmanim.

Referents K. Bachmanis: Augsti godātie tautas
vietnieki! Šis ir viens, no tiem interesantajiem atga-
dījumiem valsts dzīvē, kad pēc ilgāka laika Saeimai
jāatgādina valdībai, lai viņa izpildītu likumus un lai
darītu to neatlaidīgi. Citādi jau katrs likums ir jā-
realizē, bet ja ir lietots, vārds «neatlaidīgi", kā tas ir
minēts šinī pārejas formulā, kas pamudina valdību
izpildīt likumus, kas izdoti 1927. gadā ar skaitli 113,
1930. gadā — ar skaitli 197 un 1931. gadā — ar
skaitli 148, tad tas nozīme, ka līdz šim valdība nav
pildījusi šos likumus.

Šinīs likumos, kā jau pirmīt ziņoju, paredzēti
visi tie sarežģītie jautājumi, kas zīmējas uz lauksaim-
nieku un amatnieku dzīvokļiem, pa daļai arī uz ap-
būviešiem, kā arī krēditi gan būvkoku, gan naudas
veidā caur hipotēku banku. Tie ir jautājumi, kas
būtu jāpasteidzina, lai izbeigtu lielos strīdus, kādi ir
pastāvējuši, no vienas puses ceļot iebildumus pret
laukstrādnieku dzīvokļiem uz laukiem un aizrādot,
ka laukstrādnieki jau visi apmierināti ar dzīvokļiem,
no otras puses atkal prasot, lai laukstrādniekiem do-
tu zināmas ērtības, kas viņiem dzīvi uz laukiem da-
rītu patīkamu, kas viņiem dotu ērtības, kādas vaja-
dzīgas viņu ģimenes dzīvei. Šis lielais strīdus ir so-
ciāls strīdus. Te cīnās divas puses. Viena puse gri-
bētu aizstāvēt turīgākos ļaudis, lai, varbūt, gūtu vai-
rāk labumu no laukstrādniekiem; otra puse atkal
prasa laukstrādniekiem zināmas ērtības, lai to dzīve
būtu nodrošināta. Šo lielo sociālo jautājumu lauk-
saimniecības kommisijā tāpēc mēģināja atrisināt tā-
dā veidā, ka atgādina, valdībai, lai viņa neatlaidīgi
realizētu tos likumus, kas runā par visiem šiem jau-
tājumiem.

Likumā paredzēts celt laukstrādnieku dzīvokļus
uz valsts fonda zemes, bet paredzēts arī, ka šos dzī-
vokļus var celt uz privāto zemes īpašnieku zemes.
Pieņemot šādu pārejas formulu, lauksaimniecības
kommisijā tagad paredz, ka strādnieku ģimenes dzī-
vokļi būtu ceļami uz valsts vai pašvaldības zemes,
pie kam būtu ceļami uz valsts rēķina pret piemērotu
ilgtermiņa izmaksu.

Tālāk nāk pārejas formulas papildinājums, kas
paredz, ka, piešķirot ģimenes mājiņas, priekšrocība
dodama laukstrādniekiem-brīvības cīnītājiem. Tā
tad ar šo pārejas formulu lielā mērā būtu sasniegts
tas, ko_ gribēja sasniegt iepriekšējā likumprojekta ie-
sniedzēji — būtu realizēts likums,kas šosjautājumus
jau sen nostadījisdienas kārtībā. Cerams, ka ar to
bus apmierināti kā laukstrādnieki, tā viņu darba de-
vēji, un šis sociālais jautājumsbūs zināmā mērā at-
risināts un virzīts uz priekšu.

Kommisijās uzdevumā lūdzu šo pārejas formulu
pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas, vietnieki! Ievērojot to, ka mušu
iesniegtais likumprojekts, kas paredzēja ši_ jautāju-
ma atrisināšanu, ir noraidīts; tāpat ari ievērojot to,
ka priekšā celtajā pārejas formulā ir ietilpināts arī
mūsu frakcijas iesniegtais teksts, es paziņoju, ka
jaunsaimnieku un sīkgruntnieku, partija balsos par šo
pārejas formulu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
pārejas formula pie pārgrozījumiem un papildināju-
miem likumā par laukstrādnieku dzīvokļiem. Refe-
rents to atbalsta. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
šo pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par šo pārejas formulu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Par pār-
ejas formulu nodotas 46 balsis, pret — 22 balsis.
Pārejas formula pieņemta. —

9. dienas kārtības punkts — pārgrozījumi
un papildinājumi pagasttiesu liku-
mos un dažos citos ar tiem saistī-
tos likumos. Referents P. Juraševskis. Vārds
referentam.

Reserents P. Juraševskis: Par šo likumpro-
jektu es referēju, jau pagājušajā sesijā un aizrādīju,
kā tas cēlies, kādas gaitas tam bijušas. Pagājušajā
sesijā to atdeva atpakaļ juridiskai kommisijai saska-
ņošanai ar tiem priekšlikumiem,, ko deputātu kungi
iesniedza, un ko plenārsēde pieņēma. Juridiskā komi-
misija šos priekšlikumus pārrunāja un tagad lūdz
pieņemt šo likumprojektu tādā redakcijā, kāda tam
pieņemta juridiskā kommisijā otrreiz.

Pie likumprojekta satura sīkāk nepakavēšos, tā-
dēļ, ka pagājušajā sesijā par to jau sīkāk referēju.

Kommisijās uzdevumā lūdzu šo likumprojektu
pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: 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 aU
turas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J.Kauliņš:
«Pārgrozījumi un papidinājumi pagasttiesu likumos un

dažos citos ar tiem saistītos likumos."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

vēlas? Virsraksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pie-
ņemts. — A nodalījums. (Saucieni no vietām: «Ne-
vajaga lasīt!") Augstais_ nams likuma nolasīšanu
neveļas. — Nobalsošanā nāk A nodalījuma ievada
teksts.

(Attiecinot pagasttiesu likumus (1924. g. izd.) arī uz Lat-
gali, izdarīt tajos sekojošos pārgrozījumus un papildinājumus:)

Iebildumu nav? A nodalījuma ievada teksts pie-
ņemts. — I nodalījuma ievada tekstu pagaidām atstā-
sim nenobalsotu. — I nodalījuma 1. pants.

(Uz laukiem pastāv pagasttiesas.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 4. pants.
(Tajos apvidos, kur reta apdzīvojuma dēl 3. pantā no-

teikta platība neatrodas divi tūkstoši pagastu robežās dzīvo-
jošu personu, var atkāpties no 3. panta noteikuma.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 16. pants.
(Par pagasttiesas priekšsēdētājiem, locekļiem un kandidā-

tiem ievelētie dod un paraksta miertiesneša tiesas sēdē civil-
dienesta nolikuma (1932. g. izd.) 14. pantā paredzēto solījumu.
Izpildot amata pienākumus, viņi nesa tieslietu ministra no-
teikto amata nozīmi.)
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Iebildumu nav? Pieņemts. — 19. pants.
(19
Pagasttiesas rakstvedis, stājoties amata, dod un paraksta

miertiesneša tiesas sēdē civildienesta nolikuma (1932. g. izd.)
14. pantā paredzēto solījumu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 49. pants.
(Pagasttiesai piekrīt:
1)' mantojumu apsargāšana uz attiecīga miertiesneša rī-

kojumu (50.—72. p.);
2} aizbildnības un aizgādnības lietas (73.—107. p.);
3) adopcijas lietas (108. un 109. p.);
4) palīdzība mantojumu lietu kārtošana (109*.—109*. p.)';
5) aktu apliecināšana (110.—118. p.);
6) vispārējo tiesu un miertiesu spriedumu izpildīšana

(122.—177. p.).)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 77. pants.
(Aizbildņiem un aizbildnības iestādēm, izpildot savus pie-

nākumus, jāievēro tiklab šo likumu, kā arī attiecīgo civilliku-
mu noteikumi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 84. pants.
(84. ...
2) kustāmas mantas sadalīšanai ar citiem līdzvaldītajiem;
3) kustamas mantas pārdošanai, izņemot ātri maitājošās

jeb pūstošas lietas un darbā esošas tirdzniecības,
amatniecības vai rūpniecības iestādes priekšmetus vai
saimniecības ražojumus.

Iebildumu nav? Pieņemts. — 85. pants.
(Nekustamas mantas pārdošana, sadalīšana un ieķīlāšana,

kā arī tās apgrūtināšana ar servitūtiem izdarāma tikai ar ap-
gabaltiesas atļauju. Aizbildņi šinīs, gadījumos griežas pie pa-
gasttiesas, kura lietu ar savu atzinumu stāda priekšā apga-
baltiesai. Atļauja nav izlūdzama, pārdodot mantu ar tiesas
spriedumu piespriestā naudas prasījuma apmierināšanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 86. pants.
(86
Piezīme. Vidzeme, Kurzeme un Zemgale noteikumi par

pārskatiem neattiecas uz vecākiem, kam aizbildnība
piekrīt pēc likuma, un kas atsvabināti no pārskatu
iesniegšanas.

Ceturtās nodalās (109.—109*. p.) virsraksts: „Palīdzība
mantojumoi lietu kārtošana".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 110. pants.
(Darījumus, kurus noslēdz pagasta robežās dzīvojošas

personas savā starpā un ar citām personām par summu līdz
1000 latiem, uz nelīdzēju vēlēšanos var apliecināt pagasttiesa.
109*. pantā un tā piezīmē paredzētos līgumus pagasttiesa var
apliecināt par jebkuru summu. Testamentus pagasttiesa var
sastādit neatkarīgi no novēlamās mantas vērtības.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 111. pants.
(Ja līguma dalībnieki nav pazīstami pagasttiesas loce-

kļiem, tad viņiem jāapliecina, ka viņi tiešām ir_ tās personas,
par kuram sevi nosauc, uzrādot pasi vai citu kādu personības
apliecināšanai noderīgu papīri, vai pievedot lieciniekus, kas pa-
zīst viņus un ir pazīstami pagasttiesai.

Apliecināt nolīdzēju tiesībspēju un rīcībspēju (113. p.
4. pk.) pagasttiesa drīkst tikai tad, ja tai nolīdzēji pazīstami,
un par viņiem tiesai noteikti zināms, ka tie nav aprobežoti tie-
sībās un var arī paši darījumus slēgt.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 113. pants.
(Apliecinot aktus, tie nolasāmi pusēm, priekšā pagast-

tiesas sēdē, pēc kam tiesas priekšsēdētājs noprasa pusēm,
vai viņas piekrīt visiem akta noteikumiem. Ja atbilde ir ap-
stiprinoša, akts jāparaksta nelīdzējām pusēm, un akta īss sa-
turs atzīmējams aktu reģistri. Pēc ierakstīšanas reģistri uz
paša akta taisāms apliecinājuma uzraksts, kurā jāatzīmē:

1) akta apliecināšanas gads, mēnesis un dienaj
2) pagasttiesas nosaukums, kura aktu apliecinājusi;
3) numurs, ar kādu akts ierakstīts aktu reģistri, un
4) norādījums, ka nelīdzējas personas_ pazīstamas pa-

gasttiesai, vai norādījums, kādā kārtā pagasttiesa pār-
liecinājusies par viņu personību, bet līgumos, kuri_ ie-
vedami zemes grāmatās, norādījums, ka nolīdzejas
personas pagasttiesai ir pazīstamas un nav aprobe-
žotas tiesībspējā un rīcībspējā.

Uzrakstu paraksta pagasttiesas priekšsēdētājs un rakst-
vedis. Zem uzraksta uzspiežams pagasttiesas zīmogs.

Uz nolīdzēju vēlēšanos aktu reģistrim pi,evienojam_s akta
noraksts, kura pareizību apliecina pagasttiesas priekšsēdētājs
ar rakstvedi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 114. pants.
(Ja nelīdzējas puses vai testātors paši nevar rakstiski

aktu sastādīt, pagasttiesas rakstvedis pēc viņu vārdiem sastā-
da rakstisku projektu, kuru pagasttiesa apliecina 113., bet at-
tiecībā uz testamentiem 1.15. panta kārtībā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 115. pants.
(Testamentu sastādot, pagasttiesas priekšsēdētājs pagast-

tiesas sēdē nolasa testātoram1 priekšā vai nu viņa paša, vai ie-
priekšējā (114.) pantā norādītā kārtibā sastādīta akta pro-
jektu, pēc kam priekšsēdētājs noprasa testātoram, vai viņš
piekrīt visiem akta noteikumiem. Ja atbilde ir apstiprinoša,
tad aktu ieraksta testamentu grāmatā, no jauna nolasa testā-
toram priekšā, noprasa, vai tāda patiesi irviņa pēdēja griba,
atzīmē ierakstījumā visus labojumus, ja tādi ir, un tadgrā-
matā aktu paraksta testātors. Pēc apliecinājuma, _ka testātors
pazīstams pagasttiesai, vai norādījumakādā kārtā pagasttiesa
pārliecinājusies par viņa personību, grāmatā parakstās pagast-
tiesas priekšsēdētājs, tiesas locekli un rakstvedis. Uz paša
testātora vai, pēc viņa nāves, uz testamentā iecelta manti-
nieka vai testamenta izpildītāja lūgumu, pagasttiesa izdod te-
stamentu grāmatā ierakstīta akta izrakstu ar tiesas priekšsē-
dētāja un rakstveža parakstiem un tiesas zīmoga uzspiedumu.
Par izraksta izsniegšanu jāatzīmē testamentu grāmatā.

Testātora smagas slimības vai citos steidzamos ga_dīju-
mos tiesas sēdi testamenta sastādīšanai var nolikt testātora
uzturēšanās vietā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 116. pants.
(To personu vietā, kuras rakstīt neprot vai arī nevar, pa-

rakstās tie, kam viņas to uztic, par ko arī jāatzīmē akta ap-
liecinājumā pirms priekšsēdētaja paraksta.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 117. pants.
(Pagasttiesa var ņemt šāvu izdevumu segšanai par no-

raksta apliecināšanu (113. p. 3. d.) — piecdesmit santimu, par
akta apliecināšanu un sastādīšanu (113. p. 1. un 2. d., 114. p.l
— vienu latu un par testamenta sastādīšanu no divļ (115. p.
1. d.) līdz desmit (115. p2. d.) latiem; ja tiesas sēdi notur
testātora uzturēšanās vieta, tad tiesa var ņemt arī ceļa naudu
127. pantā noteiktā apmērā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 118. pants.
(Pagasttiesas testamentu un aktu reģistra grāmatas cau,r-

auklojamas, un tās apliecina lapu pa lapai miertiesnesis, uz-
spiežot zīmogu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 132. pants.
(Visi sprieduma izpildīšanas izdevumi piedzenami no pa-

rādnieka. Par piedzīšanu 1 ņemama atlīdzība lV.% apmērā no
piedzītās summas, bet ne mazāk par diviem latiem. Šo atlī-
dzību līdzīgās dalās saņem pilnvarotaispagastiesas loceklis un
rakstvedis. Tādu personu lietās, kuram atzītas mazturības
tiesības, un darba algas lietās, ja piedziņa ir bezsekmīga, ceļa
izdevumus sedz pagasta sabiedrība, bet par_ piedziņas darbī-
bu pagasttiesas loceklis un rakstvedis nekādu atlīdzību ne-
saņem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 133. pants.
(Naudu, kas piedzīta no parādnieka, spriedumu izpildot,

tiesa izsniedz piedzinējam pret kvīti. Civilprocesa nolikuma
(1932. jj. izd.) 1353. pantā paredzēta gadījuma piedzīta nauda,
līdz ar lietu iesniedzama sadalīšanai miertiesnesim, kura ie-
cirknī pagasttiesa atrodas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 135. pants.
(135
Piedzinējam ir tiesība lugt _attiecīgu miertiesnesi, lai_ ne-

kavējoties nodibina mantas aizgādnību; uz_ miertiesneša lēmu-
ma pamata attiecīgā pagasttiesa ieceļ aizgādni.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 139. pants.
(139
5) parādniekam piederoši ģimenes un citi papīri, izņemot

parādzīmes, akcijas, obligācijas un tamlīdzīgus vērts-
papīrus;

6) aktīvā dienestā stāvošu personu nepieciešamais ie-
tērps;

7) viena slaucama govs uz ģimeni, kuras uzturēšanai ta
nepieciešama, un govs barība vienam mēnesim;

8) kustama manta, kas pēc civillikumiem atzīstama par
nekustamas mantas piederumu;

9) lauksaimniecības inventārs un sekla, kas nepieciešami
lauku saimniecībā, līdz ar barības daudzumu, kāds ne-
pieciešams attiecīgās saimniecības cilvēku un lopu uz-
turēšanai līdz jaunai ražai; kāds inventārs un kādi ba-
rības daudzumi uzskatami par nepieciešamiem, nosaka
zemkopības ministris ar instrukciju;
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10) parādnieka nauda, ciktāl tās summa nepārsniedz: a)
viņam pēc cīvīlproc. nol. (1932. g. izd.) 1230i panta at-
stājamo algas dalu, rēķinot par laiku no apķīlāšanas
dienas līdz nākošai algas izmaksas dienai, b) viņam
pienākošos pensiju, rēķinot par to pašu laiku, un c)
viņam, pēc cīvīlproc. nol. (1932. g. izd.) 1231. panta
piešķirtās pensijas, pabalstu un braucamās naudas
summas;

11) grāmatas, instrumenti un rīki, kas nepieciešamiparād-
niekam viņa personīgā ikdienas darbā, sagādājot iz-
tikai vajadzīgos līdzekļus, un

12) zvejniecības inventārs zvejnieku-arodnieku un viņu ģi-
menes locekļu personīgam zvejas darbam jūrā un ci-
tos ūdeņos; kāds inventārs uzskatāms zvejniekiem
par nepieciešamu, nosaka jūrniecības departaments
ar instrukciju.

Piezīme. Piemērojot šo 'pantu, jāievēro civillikumu 565. un
566. panta noteikumi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 140. pants.
(Izdarot piedziņu pret vienu no laulātiem, Latgalē aprak-

stāma un pārdodama visa kustamā manta, kas atrodas viņu
kopdzīvoklī, izņemot otra laulātā drēbes un vēju un tās lietas,
par kurām doti ticami pierādījumi, ka tās pieder šim laulātam,
bet Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē, aprakstot un pārdodot šādu
mantu, jāievēro civillikumu noteikumi par mantiskām attie-
cībām starp laulātiem (cīvīllik. 10.—24., 27.-32., 41.—65.,
117.—125. un 128. p.; 1860. g. 13. nov. Vidzemes zemnieku no-
lik. (36312) 945., 946. p., 1817. g. 25. aug. Kurzemes zemnieku
nolik. (27024) 70. p.).)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 166. pants.
(Kad izsole nenotiek, katram piedzinējam, ir tiesība 7 die-

nu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot pagasttiesas lo-
ceklim, kas izdara izsoli, savu vēlēšanos paturēt aprakstīto
mantu par novērtējuma cenu. Ja augšā minētā termiņā tāds
paziņojums neienāk, tiesas loceklis noteic jaunu izsoli. Tiesī-
ba paturēt mantu sev pieder vispirms tam kreditoram, uz kura
lūgumu noticis apķīlājums, bet pēc viņa tam,kura piedziņa lie-
lāka. Iepriekšējā (165.) panta 3. punktā paredzētā gadījumā
rokas nauda pievienojama kopsummai, kas ieņemta par mantu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
I nodalījuma ievada teksts.

(Minēto likumu 1., 4., 16., 19. p. pēdējo teikumu, 49., 77.,
84.. p. 2, un 3. punktu, 85., 86. p. piezīmi, II grāmatas I sada-
lās IVnodalas virsrakstu, 110., 111., 113.—118., 132., 133., 135.
p. pedejo teikumu, 139. p., sakot ar 5. punktu, 140. un 166. pantu
izteikt tā:).

Iebildumu nav? I nodalījuma ievada teksts pie-
ņemts. — II nodalījums. II nodalījuma ievada tekstu
pagaidām atliksim. 47.pants.

(Pagasttiesas priekšsēdētāju un locekļus uz pašu lūgumu
apgabaltiesa var atsvabināt no amata, kad iestājušies 14. pantā
noradītie apstākli, ka _arī aiz citiem ievērojamiem) iemesliem.
Attiecīgam lūgumam jāpievieno miertiesneša atsauksme.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 77. pants.
(Ja paga _sttiesai ienāk ziņas, vai pašai zināms, ka perso-

nas, kas pieņēmušas svešus bērnus apgādībā un audzināšanā,
slikti ar tiem apietas, vai izmanto viņus noziedzīgiem vai ne-
moraliskiem nolūkiem, tad pagasttiesai pienākas, pēc vispusī-
gas apstākļu pārbaudes, cietušos bērnus nekavējoties atņemt
audzinātajiem un nodot audzināšanai patversmē vai, izņēmu-
ma gadījumā, prīvātā mājā uz to personu rēķinu, kurām bēr-
ni jāapgādā.

_Ja vecāki nelietīgi izlieto vecāku varu un it īpaši slikti
ar beriliem apieta_s, pagasttiesa var vainīgam vecākam atņemt
vecāku varu, atstājot bērnus zem, otra vecākā varas, kā arī, ja
otra_ vecākā vara nepietiekoši aizsargā bērnus no vainīgā ve-
cāka kaitīga iespaida vai ja vainīgi abi vecāki, iecelt bērniem
aizbildni. Pagasttiesas lēmumi par vēcāku varas atņemšanu ie-
sniedzami apgabaltiesas apstiprināšanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 109.pants.
(Ja atklājies, mantojums pagasttiesas iecirknī, tad uz te-

stamenta izpildītajā, mantojuma aizgādņa vai mantinieka lū-
gumu pagasttiesas priekšsēdētājs vai pilnvarotais pagasttiesas
loceklis, piedaloties rakstvedim, dod norādījumus, kādai tiesai
piekrīt mantojuma lieta apsardzības kārtībā, kādi radniecības
un mantojuma vērtības pierādījumi un kādas citas ziņas tiesai
jāiesniedz, jzgatavo attiecīgu iesniegumu un to ar pielikumiem
un attiecīgam likuma paredzētām nodevām lūdzēju vārdā no-
sūta piekritigai tiesai, iepriekš ziņojot par to pagasttiesai. Par
šinī panta noradīto palīdzību pagasttiesa ņem savu izdevumu
segšanai divus latus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 109.pants.

(Ja mantinieka ģimenes stāvoklis pagasttiesas locekļiem
personīgi zināms, pagasttiesa, uz mantinieka lūgumu, nolemj
izdot apliecību par to, kādas personas uzskatāmas par vienī-
giem likumiskiem mantiniekiem. Pagasttiesas lēmums izdot
šādu apliecību nekavējoties izliekams uz sešiem mēnešiem pa-
gasttiesā redzamā vietā.

Par apliecības izdošanu ar nepareizām zināmi draud 1903.
g. sodu likumu 667. vai 669. pantā paredzētais sods.

_Šāda pagastiesas apliecība neatsvabina mantiniekus no
pienākuma iesniegt tiesai visus dokumentus vai pierādījumus
par viņu radniecību ar mantojuma atstājēju.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 109. pants.
(Ja kādus dokumentus mantojuma lietā nav iespējams da-

būt, tad_ pagasttiesa, ja viņai tas zināms, apliecina, kādu ie-
meslu dēl tie nav dabūjami.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 109. pants.
(Ja ar piekritīgas tiesas spriedumu apstiprināti manti-

nieki griežas pie pagasttiesas pēc palīdzības labprātīgi sadalīt
mantojumu, kas atklājies pagasta robežās, pagasttiesa pati
vai caur kādu pagasttiesas locekli noskaidro mantinieku vēlē-
šanās un sastāda sadalījuma projektu. Ja pagasttiesas pro-
jekts apmierina visus līdzmantiniekus, tad pagasttiesa to aplie-
cina 110.—114. un 116. pantā noteiktā kārtībā, un šis akts tad
derīgs ievešanai zemes grāmatās, un tam ir tāds pats spēks,
kā notariāli apliecinātam. Ja pagasttiesas projekts mantinie-
kus neapmierina, pagasttiesa pie sevis lietu izbeidz un norāda
(109 1. p.) mantniekiem griezties, pēc piekritības, pie mierties-
neša vai apgabaltiesas. Par šinī pantā paredzēto darbību pa-
gasttiesa savu izdevumu segšanai var ņemt līdz 10 latiem; ja
ir vajadzīgs izbraukt uz vietu, kur atrodas dalāmā manta, tad
maksājama arī ceļa nauda 127. pantā noteiktā apmērā.

Piezīme. Šinī pantā norādītā kārtībā var arī līdzīpaš-
nieki lūgt pagasttiesas palīdzību labprātīgi sadalīt
kopmantu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 137. pants.
(Par nolaidībām sprieduma izpildīšanā, bez likumā vispār

par dienesta noziedzīgiem nodarījumiem noteiktiem sodiem, no
vainīgā pagasttiesas priekšsēdētāja vai pagasttiesas locekļa,
pēc tiesas sprieduma, piedzenami kapitāls, procenti un citi iz-
devumi, kaut arī parādnieka maksātnespēja nebūtu atzīta no-
teiktā kārtībā, bet ja ir pierādīts, ka aiz pagasttiesas priekš-
sēdētāja vai locekļa nolaidības notikusi mantas vai paša pa-
rādnieka slēpšana.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 139.pants.
(Bez _ iepriekšējā (139.) pantā uzskaitītiem priekšmetiem,

.nav apķīlājami pec nepiedalīgu personu piedziņām no zemes
īpašumunomniekiem tie augli un zemes ražojumi, kurus pēc
noteikumiem par nomas līgumiem nevar izvest no zemes īpa-
šuma vai var lietot tikai uz vietas (cīvīllik. 4095. p.).)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1392 . pants.
(Ja lauksaimniekam-parādniekam, bez 139. panta 9. punktā

norādītās mantas nepietiek mantas visu uz viņa kustamo mantu
vērsto piedziņu apmierinājumam, vai ja piedziņa tiek vērsta uz
viņa lauksaimniecības nekustamo mantu, tad amatpersonai, kas
izdara piedziņu, jāsastāda aprakstījums par to parādnieka ku-
stamo mantu,_ kura viņam uz 139. panta 9. punkta pamata at-
stata neapķīlata, minot aprakstījumā arī šās mantas vērtību.
Ja pēc_ tam parādnieks šo mantu nelieto tam uzdevumam, kā-
dam tā atstāta, vai ja ir pārdota tā nekustamā manta, kuras
labā šj kustamā manta atstāta neapķīlata, tad viņa kreditori
var vērst uz to savas piedziņas. Bet ja parādnieks šo mantu
atsavina vai ieķīlā bez to piedzinēju piekrišanas, kuri nav sa-
ņēmuši apmierinājumu, tad viņš atbild pēc 1903. g. sodu likumu
607.. panta. Līdz ar minētās mantas aprakstījuma sastādīšanu
no parādnieka ņemams paraksts, ka uz 139. panta 9. punkta pa-
mata atstāto mantu viņš neatsavinās, neieķīlās un neizlietos
citam uzdevumam vai nolūkam.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1393. pants.
(Kreditors, kura prasījums nodrošināts ar likumiskām aiz-

turēšanas tiesībām (cīvīllik. 1403. un 1404. p.) uz parādnieka
139. panta 7., 9., 11. un 12. punktā minēto mantu, var šā sava
prasījuma apmierinājumam vērst piedziņu arī uz šo mantu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 152. pants.
(152
Piezīme. Pagasttiesas priekšsēdētājam vai pagasttiesas

loceklim, kam uzdota piedzīšana, ir tiesība izdarīt
parādnieka personas kratīšanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 168.pants..
(Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja mantu pirkusi

persona, kurai uz 158panta pamata.nav tiesības piedalīties
izsole. Tāda gadījuma pircēja iemaksātā nauda izlietojama uz
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pārdoto mantu pieteikto1 parādu segšanai, bet pašu. mantu, uz
kreditoru jaunu prasījumu, var no jauna.publiski pārdot.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
II nodalījuma ievada teksts.

(Papildināt pagasttiesu likumus ar sekojošiem, jauniem
47., 77\, 1091.—109*., 1371., 1391.—139. p., 152. p. piezīmi un
1681. pantu: )

Iebildumu nav? II nodalījuma ievada teksts
pieņemts. — III nodalījums, Ievada tekstu pagaidām
atstāsim nenobalsotu. — 3. pants.

(3. pantā vārdus ..divpadsmit verstes" atvietot ar vār-
diem „piecpadsmit kilometrus".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 21. pants.
(21. pantā vārdus „vienu reizi nedēlā" atvietot ar „vls-

maz divas reizes mēnesī".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 30. pants.
(30. pantā vārdus „kuru sastāda visu_ miertiesneša ie-

cirkņa robežās esošo pagasttiesu priekšsēdētaju kopsapulce"
atvietot ar „kuru sastāda miertiesnesis".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 40. pants.
(40. pantā pēdējā teikumā pēc vārda «darbveži" iespraust

„kā arī pagasttiesu priekšsēdētāji un locekli attiecība uz sprie-
dumu izpildu darbību".,)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 42. pants.
(42. pantā aiz vārda „locek]us" iespraust _„kā arī pagast-

tiesu rakstvežus un ar rakstvedlbu pagasttiesas nodarbojošos
pagasta valžu darbvežus".

Vārdu «piecpadsmit" atvietot ar «trīsdesmit".) 1
Iebildumu nav? Pieņemts. — 44. pants.
(44. pantā vārdus ..pagasttiesu priekšsēdētājiem un loce-

kļiem" atvietot ar 42. pantā minētām amatpersonām".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 69. pants.
(69. panta pēdējo teikumu izteikt tā:

«Aizgādni uz ap_gabaltiesas vai miertiesneša, rī-
kojumu iecel pagasttiesa: klātesošiem mantiniekiem vienojo-
ties — no pēdējo vidus vai no nepiedalīgam personām, bet
kad nav panākta vienošanās vai nav klāt mantinieku — pec
sava ieskata".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 75. pants.
(75. pantā vārdus «dažādos pagasttiesu iecirkņos" atvie-

tot ar „dažādu pagasttiesu, vai pagasttiesas un pilsētas bariņu
tiesas iecirkņos".

Panta beigās pievienot: «Strīdus šajā jautājuma izšķir
apgabaltiesa, bet, ja nekustama manta atrodas dažādu apga-
baltiesu apgabalos, — tiesu, palāta"..)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 76. pants.
(76. pantu papildināt ar teikumu: «bet ja abas pagasttie-

sas neatrodas vienas apgabaltiesas apgabala — no tiesu pa-
lātas".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 119. pants.
(11.9. pantā vārdus ..mantojuma, aizbildnības, adopcij_as un

aktu apliecināšana" atvietot ar „50—118. panta paredzētas".)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 127. pants.
(127. pantā (lik. kr. 1926. g. 65 red.) beigu dalu, sākot

ar vārdiem „un dienas nauda" — strīpot.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 149. pants.
(149. pantā vārdus „ja vēlas, var dabūt" atvietot ar „bez

sevišķas maksas saņem".
Pēdējā teikumā pirms vārda „nodod" iespraust «neka-

vejoti.es līdz ar aprakstījumu".)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 163. pants.
(163. pantā otrā rindiņā starp vārdiem „u-n — ir" ie-

spraust „pēc nosolītās pirkumcenas samaksas".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 164. pants.
(164. pantā pēc vārdiem «glabāšanas un pārvadāšanas"

iespraust „kā arī piedzīšanas".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 167. pants.
(167. pantu papildināt ar vārdiem „un ka pircējam, kuram

izsolē lieta piekritusi, tūliņ jāsamaksā visa nosolīta cena".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 168. pants.
(168. pantā pēc vārdiem „un kuru" ievietot „7 dienu lai-

kā pēc minētās izsoles dienas".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
III nodalījuma ievada teksts.

(Pagasttiesu likumu 3., 21., 30., 40., 42., 44., 69., 75., 76.,
119., 127., 149., 163., 164., 167. un 168. pantā izdarīt šādus pār-
grozījumus:)

Iebildumu nav? Pieņemts. — IV nodalījums.
(Līdzšinējo II grāmatas I sadalās ceturto nodalu (aktu

apliecināšana) nosaukt par piekto, bet līdzšinējo piekto no^
dalu (sūdzības apsargāšanas lietās) nosaukt par sesto.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — B nodalījums.
«Civillikumos izdarīt šādus pārgrozījumus:"
Iebildumu nav? B nodalījuma ievada teksts pie-

ņemts. — I nodalījums.
(Civillikumu 228. pantu izteikt tā:
Ja vecāki kaut kā citādi nelietīgi izlieto savu vecāku varu,

bet it īpaši slikti apietas ar saviem, bērniem, tad kā bērni paši,
tā arī viņu tuvākie radinieki, vai pat ari svešas personas, pēc
viņu dabūtām ziņām, var griezties pēc aizsardzības, attiecīga
aizbidnības iestādē, kurai ir tiesība, raugoties pēc apstākļiem,
nolemt vecāku varas izbeigšanu. Aizbildnības iestādes lēmu-
mi par vecāku varas izbeigšanu iesniedzami apgabaltiesas
apstiprināšanai.)

Iebildumu nav? I nodalījums pieņemts. — II no-
dalījums.

(To pašu likumu 225.^234., 565., 566. un 4089.—4101. p.
attiecināt arī uz Latgali; 4089.—4101. p. piemērot visamlauku
saimniecībām, atceļot 4101. p. pēdējo daļu, sakot ar vārdiem
„pie kam"..)

Iebildumu nav? II nodalījums pieņemts. — C
nodalījums.

«Latgales civillikumos izdarīt šādus pārgrozījumus:"

Iebildumu pret šo ievada tekstu nav? C noda-
lījuma ievada teksts pieņemts. — I nodalījums. Ie-
vada teksts.

(Latgales civillikumu 1012. pantu un 1060. p. pēdējo dalu
izteikt tā:)

Iebildumu nav? I nodalījuma ievada teksts pie-
ņemts. — 1012.pants.

(Testamentus var sastādīt notariālā, mājas un pagasttie-
su likumu 115. panta kārtībā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1060. pants.
(1060. ...
Mājas testamenti iesniedzami oriģinālā, bet notariāli un

pagasttiesu likumu 115. panta kartība sastādītie — izraksta.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
otrā dala.

(To pašu likumu 178., 133E, 1334. un 1335. pantu atcelt.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — D nodalījums.
«Civilprocesa nolikumā (1932. g. izd.) izdarīt šādus pār-

grozījumus:"
Iebildumu pret šo ievadu nav? Pieņemts. —

Nobalsošanā nāk I dalās ievada teksts.
(Civilprocesa nolikuma 1204. un 1215. p. izteikt tā:)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1204. pants.
(Ja summa, kas ieņemta, pārdodot dalu no mantas ir pie-

tiekoša pilnīgai piedziņas un izpildu izdevumu segšanai, tad
pārējie priekšmeti nav jāpārdod un ir pec nosolītas cenas
samaksas atdodami atpakaļ viņu valdītajam.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1215. pants.
(Jaunā izsole noliekama bez otrreizēja novērtējuma un

noturama pēc tiem pašiem noteikumiem, kādi pastāv pirmai
izsolei, tikai ar to starpību, ka otrā izsolē mantu var pārdot
arī zem novērtējuma summas, un ka pircējam, kuram izsolē
lieta piekritusi, tūliņ jāsamaksā visa nosolītā cena.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — II nodalījums.
(Tā paša nolikuma 1120. p. 2. piezīmi un 1121. p, attieci-

nāt arī uz Latgali.)
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Iebildumu nav? Pieņemts. — III nodalījums.
(Tā paša nolikuma 47., 323: un 1728. p. atcelt.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — IV nodalījums.
(Tā paša nolikuma 222., pantā strīpot vārdus «bet Lat-gale pagasta valdes"; 1068. pantā strīpot vārdus «bet'Lat-gale — pagasta valdēm.'')
Iebildumu nav? Pieņemts. — E nodalījums. No-

balsošana nak ievada teksts.
(Rīkojumā par zīmognodevu (lik. kr. 1921. g. 165, 1928.g. 147 un 1932. g. 222) izdarīt šādus pārgrozījumus:)
Iebildumu nav? Pieņemts. — I dala.
(Rīkojumā par zīmognodevu 14. panta 4. pk. izteikt tā:)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 14. pants.
(14
4) par testamentiem un mantojumu fideikommisu un lē-gatu aktiem, par izvilkumiem un norakstiem no pa-

gasttiesu protokoliem, kuriem ir testamentu nozīme,
ka_ arī par izrakstiem no pagasttiesu testamentugramatasj

Iebildumu nav? Pieņemts. — II dalās ievada
teksts.

(Tā paša rīkojuma 46. pantu papildināt ar jaunu 96.punktu:)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 46. pants.
ļ (46.

96) akta noraksts, kuru uz nolīdzēju vēlēšanos pievieno
aktu reģistrim pagasttiesās (pagasttiesu, likumu
113. p.)„)

Iebildumu nav? Pieņemts. — III dala nāk no-
balsošana.

(Tā paša rīkojuma 43. panta 6. punktu atcelt.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — F nodalījums.

Nobalsošana nak F nodalījuma I dala.
(Likuma par sociālo apgādību (lik. kr. 1928. g. 73 un 1930.g. 143) 31. pantu izteikt tā:
Ja Tautas Iabklājjbas ministrijai ienāk ziņas, ka vecāki

vai personas, kas pieņēmušas svešus bērnus apgādībā un au-
dzināšanā, slikti ar bērniem apietas, vai tos izmanto noziedzī-
giem vai nemoraliskiemi nolūkiem, tad ministrijai ir tiesība,vispusīgi pārbaudījušai šo bērnu dzīves apstākļus, ierosināt bā-riņu tiesa šo bērnu atņemšanu un nodošanu audzināšanaipatversme vai, izņēmuma gadījumā, privātā mājā uz to per-
sonu rēķina, kuram bērni jāapgādā.

Šādos gadījumos Tautas labklājības ministrijai ir tiesība
arī jau līdz tiesas g_alīga,m lēmumam atņemt cietušos bērnus,
uzņemoties viņu apgādību šinī pantā nosacītā veidā.)

Iebildumu nav? Pieņemta. — Nobalsošanā nāk
F nodalījuma II daļa.

(Tā paša likuma 31. p. atcelt.)
Iebildumu nav? Pieņemta. Deputāts A. Vai-

vods iesniedzis priekšlikumu:
«Pārgrozījumus un papildinājumus pagasttiesu likumos un

dažos citos ar tiem saistītos likumos papildināt ar jaunu G
nodalījumu:

Nodevu nolikuma 208. pantu papildināt ar 2 piezīmi:
«Nodevu nolikums (1914. g. izd.) 203-. p. 2. piezīme: No

lauku nekustamas mantas, ņemama nodeva pusapmērā visosgadījumos, kas paredzēti 203. pantā"."
Pie šī priekšlikuma vārds deputātam Vaivodam.
A. Vaivods (kristīgo zemnieku un katoļu frak-

cija) : Augsti godātie deputātu kungi! Pagājušo rei-
zi par šo likumu jau daudz runajaun, starp citu, arī
par mantojuma nodevas samazināšanu. Pastāvošo
mantojuma nodevu lauku iedzīvotāji nav spējīgi
maksāt. Mantojumu lietu k sakrājies liels skaits. —
Kopš Latvijas valsts dibināšanas vairāk tūkstošu.

Mantu sava laika novērtēja pēc augstajām lau-
ku ražojumu cenām, sakara ar ko zemes vērtība bija
augsta. Mantojuma nodevu tagad vajadzēs maksāt
pec mantojuma atstāšanas laika, t. i. pēc mantojuma
augstas vērtības. Pašlaik sakarā ar krizi visi lauk-

saimniecības ražojumi un līdz ar to pašu lauksaim-
niecību vērtība ir kritusies pāri par 50%.

Bez tam lauku īpašnieku ģimenes dzīve ir visai
īpatnēja. Uz laukiem pa lielākai daļai visa ģimene
dzīvo un strādā vienā saimniecībā, ieguldot tanī vēr-
tības nešķiroti, tā ka bieži grūti atšķirt, kurš saim-
niecībā ieguldījis vairāk vērtību — vai mantas de-
vējs, vai nākošais mantas ņēmējs. Loti bieži gadās,
ka mantas ņēmējs iegulda mantas devēja saimniecī-
ba vairāk vērtību, tāpēc attiecīgos gadījumos grūti
noskaidrot, kam pieder atstātais mantojums — man-
tas devējam — saimniekam, vai mantas ņēmējam —
ģimenes loceklim, tomēr par to, ko mantojuma sa-
ņēmējs ieguldījis attiecīgā īpašumā līdz mantojuma
atklāšanai, viņam jāmaksā nodevas. Senāk Krie-
vijā, pirms Latvijas pastāvēšanas mantojuma nodeva
uz laukiem nepastāvēja un tas bija minēto īpatnējo
lauku dzīves apstākļu dēļ; tāpēc arī tagad Latgales
kristīgo zemnieku un katoļu frakcija liek priekšā ne-
ņemt mantojuma nodevu no lauku nekustamas man-
tas, kas paredzēta 203. pantā pusapmēros. Lūdzu
Augsto namu mūsu priekšlikumu pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjanim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Deputāts Vai-
vods pats savā runā _ norādīja, ka mantošanas gadī-
jumi esotļoti sarežģīti, tomēr viņš lika priekšā šai
likuma, kur nemaz nav runa par mantošanas nodo-
kļiem1, bet gan par pagasttiesām, grozīt nodokļu no-
likumu šai sarežģītajā lietā, nemaz neapspriežot to
kommisijā. Man, kungi, jāsaka, es esmu pārsteigts,
ka deputāts Vaivods pie šī likuma liek priekšā gro-
zīt citus svarīgus likumus — tos,kas rumā par manto-
šanas nodevām.

Bez tam man vēl jāziņo, ka finanču kommisijā ir
uzdevusi nodokļu departamentam izstrādāt sevišķu
likumu — grozījumus mantošanas nodokļa likumā.
Nodokļu departaments pie šī jautājuma strādā un, ja
nemaldos, ir j'au iesniedzis Ministru kabinetam attie-
cīgu likumprojektu, Tāpēc man šķiet, ka grozīt man-
tošanas nodokli ar šo likumu nekādā ziņā nevaja-
dzētu. Vienalga, vai šo nodokli pamazina, vai pa-
lielina — tasjāapspriež pie nodokļu likuma, tāpēc es
lieku priekša nodot Vaivoda priekšlikumu finanču
kommisijai, kas šo jautājumu skata cauri.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vaivodam.

A. Vaivods (kristīgo zemnieku un katoļu frakci-
ja): Gribu tikai atbildēt Bastjaņa kungam, kurš tei-
ca, ka mans priekšlikums attiecoties uz pavisam, citu
likumu. Pašlaik apspriežamais likums attiecas ne ti-
kai uz pagasttiesu likumu grozījumiem, bet tur ir arī
grozījumi procesa. likumā; tāpat tas groza zīmogno-
devas likumu. Tā tad, ja pie likuma par pagastu tie-
sām var grozīt civilprocesa likumus un arī zīmog-
nodevas likumu, kāpēc tad nevar grozīt ari nodevu,
kuru es lieku priekšā pie šī likuma kā atsevišķu no-
dalījumu?

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Jau pagājušo reizi Vaivoda
kungs iesniedza vienu neapdomātu priekšlikumu, un
tas bija jānodod juridiskai kommisijai: šisviņa priekš-
likums ir gluži tāds pats. Tas attiecas pavisam uz
citu likumu — uz grozījumiem nodevu nolikumā, ku-
ru tagad grib ietilpināt pagasttiesu likumā. Mums
nebūtu nekas pretim skatīt cauri šo priekšlikumu sa-
kara ar nodevu likumu, bet nevar pilnīgi sajaukt visu
mušu likumdošanas sistēmu. Mūsu frakcija — ne tā-
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pēc, ka grib šo nodokli pazemināt, vai palielināt, bet
tāpēc, ka to grib darīt pagasttiesu likumā, balsos
pret deputāta Vaivoda priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Godājamie de-
putātu kungi! Par priekšlikumu, kuru nupat iesnie-
dza deputāts Vaivoda kungs, var būt dažādās do-
mās — var tam piekrist, vai nepiekrist, bet tas ne-
maz nav apspriests kommisijā. Pārlabojumi, kas ir
jūsu priekšā, ir kommisijā speciālistu apspriesti; bet
šeit nāk ar likumu, kas nemaz nav apspriests. Šinī
likumā nodevu nolikums nemaz nav aizskarts.

Varētu gan prasīt vairāk nopietnības no depu-
tātiem, kas piekrīt Vaivoda kungam. Vaivoda kunga
priekšlikumu varētu gan nodot finanču kommisijai,
lai tā to pārspriestu. Tur jau ir apspriešanā manto-
juma nodokļu likums, un tad nu varētu apspriest arī
šo Vaivoda kunga priekšā likto matēriju, varētu iz-
teikties par, vai pret to un tad nākt šeit plenārsēdē
ar atsevišķu likumprojektu. Nevar taču vienā likum-
projektā ielikt visu, kas vien katram prātā iekrīt.
Tad jau varētu tagad apspriežamā likumprojektā ie-
vest arī aborta likumu! Galu galā katrai parlamen-
tāriskai apspriešanai taču ir savas loģiskās robežas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam.
Referents P. Juraševskis: Jautājums par man-

tojuma nodokļa samazināšanu garāmejot ir pārrunāts
arī juridiskā kommisijā. Juridiskā kommisijā dažas
balsis atskanēja parto, ka mantojuma nodokli varētu
pamazināt, bet aizrādīja arī, ka par to jāspriež citām
kommisijām — aizrādīja to pašu, ko šeit jau aizrādīja
vairāk runātāju; tāpēc juridiskās kommisijās vārdā
man jāpievienojas šiem aizrādījumiem, jo nodevu no-
likums ir pavisam cita matērija. Šinī likumprojektā
mēs runājam ne tikai par pagasta tiesām,, bet arī par
procesu likumu, runājam arī par Latgales tiesām, ru-
nājam arī par zīmognodokti, kas ir sakarībā ar pa-
gastu tiesu; turpretim nodevu nolikumam nav tie-
šas sakarības, ar pagasttiesu likumu. Būtu pareizāk,
ja šo priekšlikumu nodotu attiecīgai kommisijai, ku-
ra tad varētu nākt šeit ar attiecīgu likumprojektu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie deputāta A. Vai-
voda priekšlikuma deputāts V. Bastjānis iesniedzis
šādu priekšlikumu:

«Nodot deputāta A. Vaivoda priekšlikumu kā atsevišķu
likumprojektu Iinanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijai."

Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Bastjaņa
priekšlikumu. Ja to pieņems, atkritīs nobalsošana
par deputāta Vaivoda priekšlikumu, un tas tiks no-
dots finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisi-
jai; ja turpretim deputāta Bastjaņa priekšlikumu no-
raidīs, nāks nobalsošanā deputāta Vaivoda priekš-
likums. — Lieku deputāta Bastjaņa priekšlikumu uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Bastjaņa priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. De-
putāta Bastjaņa priekšlikums pieņemts: deputāta
Vaivoda priekšlikums nodots finanču, tirdzniecības
un rūpniecības kommisijai. — Nobalsošanā nāk pir-
mais noslēguma teksts:

«Instrukciju šā likuma izvešanai dzīvē izdod apgabaltiesu
kopsapulces saziņā ar Tieslietu ministriju."

Pie šī noslēguma teksta vārdu neviens nevēlas?
Iebildumu nav? Tas, pieņemts. — Otrs noslēguma
teksts:

«Šis likums stājas spēkā 193a gada 1. oktobrī."
Iebildumu pret šo noslēguma tekstu nav? Tas

pieņemts. -— Nobalsošanā nāk likums 2. lasījumā vi-
suma. Ludzu pacelties, tos, kas ir pret likuma pie-

ņemšanu 2. lasījumā visumā. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. Likums 2. lasījumā visumā vienbalsīgi
pieņemts. — 3. lasījums būs 13. jūnijā.—

10. dienas kārtības punkts —pārgrozījums
likumā par cūkkopības veicināšanu.
Referenti J. Lejiņš un J. Birznieks. Vārds lauksaim-
niecības kommisijās referentam Lejiņam.

Referents J. Lejiņš-Leja: Augstais nams! Pār-
grozījums likumā par cūkkopības veicināšanu attie-
cas uz likuma 5. pantu, proti uz to, no kādiem līdze-
kļiem valsts segs paredzētās, cūkkopjiem garantē-
tās cenas. _ Agrākais 5. panta teksts paredzēja, ka
bez skaidrām izmaksām naudā valdība var atvilkt
zināmu procentu no dažādiem lauksaimnieku parā-
diem, no tā saucamiem sēklas parādiem un lopbarī-
bas aizdevumu parādiem. Sakarā ar valdības grū-
tībām naudas līdzekļu sagādāšanā šīm izmaksām
lauksaimniecības kommisijā ir papildinājusi šo pan-
tu, paredzot, ka bez j'au agrāk šinī likumā minētajiem
atvilkumiem var atvilkt arī lauku nekustamas mantas
nodokļa valsts daļas parādu. Patiesībā šis grozījums
cūkkopības veicināšanas likumā neienes neko citu kā
vienīgi atvieglo valdībai kārtot savus maksājumus
lauksaimniekiem bekona piemaksu veidā.

Tā kā, neskatoties uz papildu budžetu, līdzekļu
trūkums ir bijis liels, un vajadzīgo līdzekļu sagādā-
šana ir radījusi grūtības, es domāju, ka Augstajam
namam nebūs iebildumu pret šo papildinājumu pie-
ņemšanu, vēl jo vairāk tāpēc, ka lauksaimniecības
kommisijā tie pieņemti vienbalsīgi. Lūdzu Augsto
namu šo likumprojektu pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds bu-
džeta kommisijās referentam Birzniekam.

Referents J. Birznieks: Augsti godātie deputā-
tu kungi! Budžeta kommisijā šis papildinājums ir
pieņemts un atzīts par nepieciešamu, lai valdība va-
rētu izpildīt likumu par bekona ražošanas veicinā-
šanu. Valdībai izstāvošie nekustamas mantas no-
dokļa parādi dažos apriņķos un dažos apgabalos ir
samērā lieli, un viņu drīzāku samaksu var panākt un
panāks, atļaujot šos parādus dzēst ar bekona pie-
maksām. Šīs piemaksas gadā varētu izmantot sa-
mērā ar šo nodokli maksimums ap 120.000 latu.

Budžeta kommisijās uzdevuma lūdzu šo likum-
projektu pieņemt un darīt to steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Referenti
lūdz steidzamību. Vispirms nāk nobalsošanā stei-
dzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidza-
mību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamī-
ba vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgās de-
bates. Vārds deputātam: Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Man, godātie
deputāti, jāsaka, ka šis likums par cūkkopības veici-
nāšanu nav nekas cits kā viens solis tālāk parādu
dzēšana. No vienas puses jau ir pieņemti noteikumi
paaugstināt zināmās piemaksas par bekonu, bet no
otras puses — ar šo likumu valdībai tiek dotas
tiesības visas piemaksas novest uz valsts parādu
segšanu. Tā tad, pieņemot šo likumu, mēs sankcio-
nētu vienu tālāko soli parādu dzēšanā. Protams,
tālākie soļi parādu dzēšanā nāks paši par sevi.

Otrkārt, mums jāsaka, ka šis likums paredz tā-
du kārtību, ka pašvaldības, kuras nesaņem no valsts
dažādas izmaksas- kas viņām pienākas, nekad ne-
var veikt savus uzdevumus. Viņas nevar apgādāt
nespējniekus, nevar uzturēt skolas, tāpat nevar arī
gādāt par veselības aizsardzību likumā noteiktos ap-
mēros. Ja turpretim būtu tāds stāvoklis kā līdz
šim, ja arī šīspiemaksas pastāvētu, bet pašvaldībām
būtu tiesības tās iekasēt savām vajadzībām, tad paš-
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valdības varētu kaut pagaidām veikt savus uzde-
vumus un segt savas vajadzības. Tagad valsts aiz-
iet priekšā un šos līdzekļus paņem sev, bet pašval-
dībām šinī ziņā neatstāj nekā.

Ar šo likumu radīs loti grūtus apstākļus vietē-
jāmpašvaldībām. Aiz šī iemesla mūsu frakcija ne-
var piekrist šī likuma pieņemšanai, jo bez jau ie-
priekš minētā iemesla — parādu, dzēšanas jautā-
juma — tas pasliktina pašvaldību stāvokli; tā-
pēc mēs balsosim pret šī likuma pieņemšanu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas, — Vārds
budžeta kommisijās referentam Birzniekam.

Referents J. Birznieks: Bastjaņa kunga aizrā-
dījums, ka ar šo likumu atņemot nodokļus pašvaldī-
bām, nesaskan ar lietas patiesiem apstākļiem. Lau-
ku nekustamas mantas nodokļa valsts daļa nepieder
pašvaldībām, un pašvaldības, šo nodokli iekasēju-
šas, līdz nākošā mēneša 15. dienai to iemaksā Lat-
vijas bankā. Par šī nodokļa ieturēšanu pašvaldības
darbinieki var saņemt tikai sodu par valsts naudas
izšķērdēšanu. Šeit nepavisam nav atņemti līdze-
kļi pašvaldībām, bet valsts ar šī likuma palīdzību
nokārto savas saistības ar tiem, nodokļiem vai lī-
dzekļiem, kas izstāv pie nodokļu maksātājiem. Paš-
valdību intereses šis likumprojekts absolūti neskar,
jo vēl nav izdots tāds likums, ka šī valsts daļa bū-
tu nodota pašvaldību īpašumā. 0,2% no lauku ne-
kustamas mantas ienesīguma Vērtības nodokļa pie-
der valstij, un valstij ar šo nekustamās_ mantas no-
dokļa daļu ir pilnas tiesības rīkoties, kādēļ man jā-
noraida Bastjaņa kunga aizrādījums, ka šis likums
skar pašvaldību intereses. Tas pašvaldību intere-
ses neskar, jo šie nodokļi pilnā mērā pieder valstij.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Otrs refe-
rents atsakās no vārda. Nobalsošanā nāk pāreja uz
pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pār-
eju uz pantu lasīšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par pāreju uz pantu, lasīšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Par pār-
eju uz pantu lasīšanu nodotas 45 balsis, pret — 23
balsis, atturējies 1. Pāreja uz pantu lasīšanu pie-
ņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
«Pārgrozījums likumā par cūkkopības veicināšanu."
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Pret virs-

rakstu iebildumu nav? Tas pieņemts. — Lūdzu
nolasīt likuma teksta.

Sekretārs J. Kauliņš:
«Likuma par cūkkopības veicināšanu (lik. kr. 1932. g.

132) 5. panta pirmā teikuma beigās pievienot vārdus:

un lauku nekustamas mantas nodokļa valsts daļas parādus."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Es gribēju,
kungi, _ jums tikai aizrādīt, kā izturas referents pret
norādījumiem, ko dod deputāti. Referents Birznie-
ka kungs savā atsauksmē par manu norādījumu, ka
likumprojekts skar lauku pašvaldības, kā referents
paziņoja, ka tas absolūti neskarot lauku pašvaldī-
bas, jo šie nodokļi piederot valstij. Jūs, Birznieka
kungs, vai nu neesat dzirdējuši, vai arī negribējāt
dzirdēt, ko es teicu, Es domāju, kā referentam Jums
vajadzēja būt objektīvam un atbildēt uz maniem no-
rādījumiem. Es norādīju, ka nekustamās mantas
nodoklis tiek iekasēts sakarā ar likumu no vietējām
pašvaldībām, t. i. pagastu valdēm. Iekasējot neku-
stamās mantas nodokli, lauku pašvaldības ir aizturē-

jušas tās summas, ko Finanču ministrija viņam nav
izmaksājusi. Vēl šobrīd Finanču ministrija nav sa-
maksājusi tos nodokļus, kas ar likumu ir atlaisti, _un
kas jāsedz no valsts kases, lai pašvaldības varētu
segt savus iztrūkumus. Ta iemesla deļ, ka valsts
nemaksā pašvaldībām to, kas viņām pienākas, paš-
valdības, iekasēdamas nodokli, ietur sev pienāko-
šās summas, lai izlīdzinātu robu pagasta kase un
lai varētu uzturēt nespējniekus, skolas u. t. t. Ta-
gad ar šo likumu jūs atņemat līdzekļus_ lauku_ paš-
valdībām,, jo j'ūs tos paņemat tiešā kārta un _ta no-
stādāt lauku pašvaldības neiespējamā stāvoklī.
Teikt, ka šis likumprojekts neskar lauku pašvaldī-
bas, ir pilnīgi neiespējami. Jums jau ir taisnība ju-
ridiskā ziņā, bet tādu knifi var lietot tiesa, bet ne
šeit. Tie ir motīvi, kāpēc mēs balsosim pret šo
likumu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Šternam.

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais
nams! Es nevaru piekrist deputātam Bastjaņa kun-
gam-. Bastjaņa kungs tā, varbūt, būtu varējis teikt
tikai tad, ja viņš nepārzinātu lauku apstākļus. Tie-
šām būtu ļoti bēdīgi rezultāti, ja lauku pašvaldības
darbinieki sekotu Bastjaņa kunga padomam, jo tad
drīz vien pagastu valžu priekšsēdētāji un darbveži
nonāktu tiesā. Jau tagad vairāk pagastu pašvaldī-
bu darbinieki ir nodoti tiesai par iekasēto valsts no-
dokļu izlietošanu pagastu pašvaldību vajadzībām ?—
par to, ka pašvaldības nodokļus gan piedzinušas, bet
nav iemaksājušas valsts kasē. Par to nu tagad at-
tiecīgie darbinieki ir nodoti tiesai un, protama lieta,
saņems attiecīgu sodu. Pēdējā laikā dažās pagastu
pašvaldībās Valsts kontrole ir izdarījusi revīzijas,
un visur, kur attiecīgie darbinieki ir pārkāpuši liku-
mu tie ir nodoti tiesai.

Likuma pārkāpšana sevišķi plaši notiek Latga-
lē, kur pašvaldības negrib rēķināties ar likumu. Es
negribētu ticēt, ka Bastjaņa kungs gribētu, lai neli-
kumības izplatītos arī pārējā Latvijā, kas par laimi
tagad vēl nav daudz konstatēts. Man šķiet, ka
Bastjaņa kungs te ir vienkāršipārpratis, un man jā-
piekrīt referentam Birznieka kungam, jo viņa pa-
skaidrojumi ir pareizi. Ja mēs piekristu Bastjaņa
kungam, tad līdz ar to mēs pamudinātu lauku paš-
valdības darbiniekus uz nelikumībām un daudzus.no
viņiem drīzumā iesēdinātu aiz restēm.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu ne-
viens vairs nevēlas? Vārds referentam Birzniekam.

Referents J. Birznieks: Godājamie deputātu
kungi! Man šeit jāpaskaidro, ka es nepavisam ne-
gribēju apvainot Bastjaņa kungu, bet teicu, ka viņa
paskaidrojumi nesaietas ar šī likuma mērķiem un
nolūku. Bastjaņa kungs pārprot, ka šis likums uz-
liek pašvaldībām pienākumu iemaksāt to nekusta-
mās mantas nodokļa daļu, ko viņas ir iekasējušas
un nav iemaksājušas Latvijas bankā. To likumu no
pašvaldībām neprasa, bet paņem tikai tos nodokļus,
kas izstāv pie parādniekiem.

Es vēlreiz atkārtoju: kamēr nav grozīts likums
par nekustamas mantas nodokļa valsts daļu, valdī-
bai ir tiesība ar savu dalu rīkoties, un nevar pie-
ņemt priekšlikumu, ka pašvaldībām šis nodoklis bū-
tu paturams sev.

Arī Šterna kungs jau teica, ka tā būtu sankcio-
nēta viena nelikumība.

Mani aizrādījumi pilnīgi saskan ar notikušajām
pārrunām budžeta kommisijā un arī ar nodokļu de-
partamenta paskaidrojumiem. Bastjaņa kungs šos
pašus pārmetumus un priekšlikumus cēla priekšā bu-
džeta kommisij'ā, un tur tie visi tika noraidīti, tāpēc
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ka valstij ir tiesība — es gribu to vēlreiz atkārtot
— rīkoties un izdarīt maksājumus ar tām summām,
kas izstāv pie tā kontrahenta, kuram viņai savukārt
ir jāmaksā.

Bastjaņa kungs saka, ka šis likums it kā ieve-
dot parādu atlaišanu. Tas jau ir noticis 1932. gadā,
jo iepriekšējos 2 pantos ir pateikts, ka var dzēst arī
sēklas parādus un lopbarības aizdevumu parādus.
Tā tad nekāds jauns precedents netiek radīts, tikai
tiek dota iespēja plānveidīgi, sistemātiski realizēt li-
kumu par bekona ražošanu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Nolasītais
likuma teksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret likuma teksta pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par likuma teksta pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos,kas atturas. Par likuma
tekstu nodotas 45 balsis, pret — 24 balsis, atturas
1. Likuma teksts pieņemts. — Lūdzu nolasīt no-
slēguma tekstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
«Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu ne-
viens nevēlas? Noslēguma teksts nāk nobalsošanā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret noslēguma teksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. No-
slēguma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalso-
šanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par likuma pieņemšanu visumā.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Par likuma pieņemšanu visumā nodotas 42
balsis, pret to nodotas 24 balsis, atturējies 1. Li-
kums visumā pieņemts. Redakcijas kommisijās
ziņojums būs nākošajā sēdē. — Personīgā lietā
vārds deputātam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Šterna kungs
sacīja, ka es ar savu priekšlikumu gribot nodot pa-
gastu valžu amata vīrus tiesai un ielikt viņus cietu-
mā. Šterna kungs, man Jums jāsaka, ka patiesībā
tā lieta ir otrāda. Es Jums jautāšu: cik ir tādu di-
rektoru un ministru, kuri nav pildījuši savus pienā-
kumus par naudas izmaksāšanu lauku pašvaldī-
bām, un kurus Jūs esat ielikuši cietumā vai nodevu-
ši tiesai? Neviens no viņiem nav nodots tiesai!
Šterna kungs, nevienu Jūs arī neieliksit cietumā un
nenodosi! tiesai! Bet pa to laiku, kamēr noribinās
šī cīņa, viņsaulē ir aizgājuši loti daudz pagastu ne-
spējnieku, tāpēc ka pagastiem 1nav bijis pietiekoši
daudz līdzekļu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāts P.
Zeibolts iesniedzis priekšlikumu —

dienas kārtības 29. un 26. punktu likt 11. un 12. vietā,
bez tam dienas kārtības 28. un 25. punktu likt 13. un 14. vieta.

Viens deputāts var dabūt vārdu par, viens —
pret šo priekšlikumu. Vārdu neviens nevēlas? Lie-
ku deputāta Zeibolta priekšlikumu uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Zeibolta
priekšlikuma pieņemšanu. Acīmredzot vairākums.
Priekšlikums pieņemts. —

11. dienas kārtības punkts — likumspar
pārgrozījumu noteikumos par krizes
laika atvilkumiem, no valsts darbi-
.nieku un strādnieku atalgojuma un
n o valsts izm aksāiimām pensijām at-
celšanu. Referents A. Pastors, Vārds referen-
tam A. Pastoram.

Referents A. Pastors: Valdība satversmes 81.
panta kārtībā ir izdevusi, pirmkārt, noteikumus par
vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez algas un

ceļu aizņēmuma abligāciju izsniegšanu valsts algo-
tiem darbiniekiem un, otrkārt, pārgrozījumus notei-
kumos par krizes laika atvilkumiem no valsts dar-
binieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām pensijām. Budžeta kommisijā abus šos
valdības satversmes 81. panta kārtībā izdotos no-
teikumus noraidīja. Sakarā ar to budžeta kommi-
sijā izcēlās domstarpības par to, vai Saeimas ple-
nārsēdei būtu jāiesniedz speciāli likumi, kas šos no-
teikumus atceltu. Jautājumu nodeva frakciju pado-
mes izšķiršanai. Frakciju padomes vairākums no-
lēma, ka tas būtu darāms, tāpēc budžeta kommi-
sijā iesniedz augstajam namam divus minēto notei-
kumu atcelšanas likumus.

_ Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Sakarā ar
nulē minēto likumprojektu prezidijs liek priekšā at-
klāt debates arī par tālākiem 3 citiem likumprojek-
tiem, proti — par 12, 13. un 14. dienas kārtības
punktu, t. i. 1) par pārgrozījumiem noteikumos par
krizes laika atvilkumiem no valsts darbinieku un
strādnieku atalgojuma un no valsts izmaksājamām
pensijām, 2) par likumu par noteikumu) par vienas ne-
dēļas papildu atvaļinājumu bez algas un ceļu aizņē-
muma obligāciju izsniegšanu valsts algotiem darbi-
niekiem atcelšanu un 3) par likumu par vienas ne-
dējas papildu atvaļinājumu bez algas un ceļu aiz-
ņēmuma obligāciju izsniegšanu valsts algotiem dar-
biniekiem. Referenti E. Rimbenieks un A. Pastors.
Vai Augstajam namam būtu kādi iebildumi pret ko-
nīgu debašu atklāšanu par minētajiem likumiem?
Iebildumu pret šādu kārtību nav? Tā pieņemta. —
Lūdzu referentus ziņot par visiem 4. likumprojek-
tiem. Vārds referentam Pastoram. — Referents
Pastors paskaidro, ka viņš jau noreferējis par vi-
siem likumiem. Vārds referentam Rimbeniekam,

Referents E. Rimbenieks: Cienījamie deputā-
tu kungi! Man jāceļ priekšā sociālās likumdošanas
kommisijās projekti abu to likumu vietā, ko bija iz-
devusi valdība satversmes 81. panta kārtībā, proti —
likuma par vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez
algas un ceļu atenēmuma obligāciju izsniegšanu
valsts algotiem darbiniekiem un pārgrozījumu no-
teikumos par krizes laika atvilkumiem no valsts
darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām.

Vispirms, runājot par likumu par vienas nedē-
ļas papildu atvaļinājumu bez algas un ceļa aizņēmu-
ma obligāciju izsniegšanu valsts algotiem darbinie-
kiem, man jāaizrāda, ka sociālās likumdošanas kom-
misijā ir izdarījusi tanī šādus pārgrozījumus.

Vispirms ir radīts tāds stāvoklis, ka papildu at-
vaļinājums un obligāciju izsniegšana aprēķināmi ne-
vis no nominālās algas, t i. no tās algas, kāda bija
priekš visu krizes laika atvilkumu ievešanas, priekš
iemaksu uzlikšanas bezdarba apkarošanas fondam
un pensiju fonda iemaksu palielināšanas, bet gan no
faktiski saņemamās algas. Tā tad tagad, pēc so-
ciālās likumdošanas kommisijās pārlabojumu pie-
ņemšanas, stāvoklis ir tāds, ka ceļu aizņēmuma obli-
gācijas ierēdņi saņems par ceturto daļu no saktiski
saņemamās mēneša algas. — Tas ir viens pār-
grozījums. Šinī pašā pantā ir vēl otrs. pārgrozījums.
Valdības likumā ir paredzēts, ka 1934. gada februārī
ceturtā daļa algas kompensējama ar papildu atva-
ļinājumu, bet sociālās likumdošanas kommisijā ir at-
radusi par lietderīgāku stāvokli grozīt tādā veidā,
ka uz darbinieku vēlēšanos papildu atvaļinājuma
vietā noteiktā kārtībā viņam izsniedzamas ceļu aiz-
ņēmuma obligācijas, t. i. darbinieki var izvēlēties, vai
ņemt papildu atvaļinājumu, vai šī atvaļinājuma vie-
tā saņemt obligācijas.
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Nākošais sociālas likumdošanas kommisijās pie-
ņemtais pārgrozījums attiecas uz to gadījumu, kad
darbiniekam pienāktos uz viņam pienākošās algas
daļas saņemt nepilnu obligāciju. Valdības izdotajā
.likuma bija paredzēts, ka tanī gadījumā, kad dar-
biniekam pienākas vismaz V* no 20 latu obligācijas
ka papildu obligācija, viņam izsniedzama vesela ob-
ligācija par 20 latiem, ietaupot no algas arī iztrūk-
stošo daļu. _ Sociālās likumdošanas kommisijā tur-
pretim pieņēma tādu noteikumu, ka darbiniekam šī
obligācija būtu jāsaņem tikai tad, ja viņam pienā-
kas vairāk par pusi no 20 latu obligācijas.

Bez tam sociālās likumdošanas kommisijā ir
pieņēmusi jaunu noteikumu. _ Kā mums paskaidroja,
tad valdības izdotajā likumā bija domāts tā, ka šī
likuma noteikumi uz dienas un nedēļas strādniekiem
neattiecas; bet tas nebija skaidri pateikts. Ievēro-
jot to, sociālās likumdošanas kommisijā pieņēma no-
teikumu, ka šī likuma noteikumi neattiecas uz strād-
niekiem un amatniekiem ar stundu, dienas vai nedē-
ļas algu un tāpat arī uz kara resora dienestā eso-
šiem karavīriem. Sociālās likumdošanas, kommisi-
jušo pedejo noteikumu pieņēma tāpēc, ka plenārsē-
de, apspriežot šo likumu, atskanēja ļoti plašas runas
par to, ka šie noteikumi nebūtu attiecināmi uz kara
resora darbiniekiem, tāpēc kaviņiem esot citādāki
dienesta apstākli, arī algas stāvoklis esot citādāks
neka pārējiem darbiniekiem.

Beidzot ir paredzēts, ka instrukciju par šī liku-
ma piemērošanu izdod Tautas labklājības ministrija.

Tāds ir šī viena likuma saturs.
Ja vajadzētu minēt kādus, skaitļus, kā šis likums

praktiski realizējams, tad varētu minēt tikdaudz, ka,
piemēram, valdības izdotajā likumā bija tā, ka tad,
ja viens valsts darbinieks nomināli t. i. neatskaitot
atvilkumus, saņem 108 latus mēnesī, tad viņam jā-
ņem 2 obligācijas. Tagad turpretim stāvoklis būs
tāds, ka valsts darbinieki, kas saņems 120 latu fak-
tiski izmaksājamas algas, būs spiesti ņemt tikai vie-
nu obligāciju.

Cik šie kommisijās grozījumi izmaksās valstij?
Jāsaka, ka grozījumi par obligācijām prasīs kopā
760.000 latu valsts darbiniekiem! par labu. Abi šie
likumi, kādi tie bija nodoti kommisijām, paredzēja
atvilkt valsts darbiniekiem kopā 6,7 miljoni latu.
Šī summa sastādījās šādi: papildu iemaksas pensi-
ju fonda — _l.300.0O0 latu; ģimenes piemaksu at-
ņemšana sievarn — 1.650.000 latu; ģimenes pie-
maksu samazināšana bērniem — 730.000- latu;
vienas nedēļas bezalgas atvaļinājums — 1.600.000
latu; tikpat liels atvilkums par ceļu aizņēmuma ob-
ligācijām; kopa — 6,7 miljoni latu. Samazināju-
mi, kādi tagad izdarīti sociālās likumdošanas kom-
misijā, ka jau minēju, prasīs no šī likuma 760.000
latu, bet no otra — no noteikumiem par krizes
laika atvilkumiem no valsts darbinieku un strādnie-
ku atalgojuma un no valsts izmaksājamām, pensijām
— 970.000 latu; tā tad kopā būs 1.730000 latu, kas
jāatvelk no kopīgas summas — 6.700.000 latu.

Otrā likumā sociālās likumdošanas kommisijā ir
izdarījusi šādus pārgrozījumus. Valdības izdotajā
likuma bija paredzēts, ka ģimenes piemaksas sie-
vām strīpojamas. Tas paliek strīpotas arī kommi-
sijās redakcija. Kommisijā tikai izlaboja stāvokli
attiecība uz bērniem. Valdības izdotajā likumā bi-
ja paredzēts, ka piemaksas bērniem samazināmas
visiem uz 9 jātiem. Ievērojot to, ka šīs ģimenes pie-
maksas tomēr uzskatamas par algas sastāvdaļu, so-
ciālas likumdošanas kommisijā domāja, ka ģimenes
cilvekļem, sevišķi, ja viņiem ir vairāk bērnu, šis sa-
mazinājums būtu pārak smags. Tāpēc sociālās li-

kumdošanas kommisijā atzina par nepieciešamu at-
stāt līdzšinējo stāvokli attiecībā uz piemaksām bēr-
niem,, t. i. atstāttās no 9—15 latu mēnesī, vārdu sa-
kot — līdzšinējo stāvokli.

Vēl ir tāds pārlabojums, ka šie noteikumi neat-
tiecas arī uz obligātoriskā dienesta un kara resora
algu kategorijām.

Tie būtu visi grozījumi šai likumā. Tie dod valsts
darbiniekiem par labu 970.000 latu.

Sociālās likumdošanas kommisijā abi šie projekti
ar balsu vairākumu ir pieņemti, pieņemot tiem arī
steidzamību. Kommisijās vārdā lūdzu šiem liku-
miem steidzamību un lieku priekšā tos pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Sociālās li-
kumdošanas kommisijās referents liek priekšā stei-
dzamību likumam par vienas nedēļas papildu atvaļi-
nājumu bez algas un ceļu aizņēmuma obligāciju iz-
sniegšanu valsts algotiem darbiniekiem un pārgrozī-
jumiem noteikumos par krizes laika atvilkumiem no
valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no
valsts izmaksājamām pensijām. Budžeta kommisijā
ir pret steidzamību šiem diviem likumiem,. Ar vaja-
dzīgo parakstu skaitu ir iesniegts priekšlikums, kas
liek priekša steidzamību arī budžeta kommisijās li-
kumprojektiem 1) likumam par pārgrozījumu notei-
kumos par krizes laika atvilkumiem no valsts dar-
binieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām pensijām atcelšanu un 2) likumam par
noteikumu par vienas nedēļas papildu atvaļinājumu
bez algas un ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšanu
valsts algotiem darbiniekiem atcelšanu. — Vārds par
steidzamību deputātam Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Šiem valsts darbinieku algas pazeminā-
šanas likumiem sociālās likumdošanas kommisijā ir
prasījusi steidzamību, bet budžeta kommisijā to nav
pieņēmusi. Tagad nu ir tāds stāvoklis, ka viena kom-
misijā steidzamību prasa, bet otra nē. Lai tomēr
darbība, kas ir noritējusi vienā un otrā kommisijā,
būtu saskaņota, es savas frakcijas uzdevumā lieku
priekšā pieņemt steidzamību arī tiem otriem diviem
likumprojektiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Pret steidza-
mību neviens vārdu nevēlas? Vispirms nāk nobal-
sošanā steidzamība likumam par pārgrozījumu no-
teikumos par krizes laika atvilkumiem no valsts dar-
binieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamām pensijām atcelšanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par steidzamību. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezul-
tāts: 68 balsojot par un 3 atturoties, steidzamība
pieņemta. — Tagad nāk nobalsošanā steidzamība li-
kumam

^
par noteikumu par vienas nedēļas papildu

atvaļinājumu bez algas un ceļu aizņēmuma obligā-
ciju izsniegšanu valsts algotiem darbiniekiem. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav.
Kas atturas? Nav._ Steidzamība vienbalsīgi pie-
ņemta. — Tagad nāk nobalsošanā steidzamība li-
kumprojektam, ko iesniegusi sociālās likumdošanas
kommisijā, proti — likumam par vienas nedēļas pa-
pildu_ atvaļinājumu bez algas un ceļu aizņēmuma
obligāciju izsniegšanu valsts algotiem darbiniekiem.
Ludzu pacelties tos, kas ir par steidzamību šim li-
kumam. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret stei-
dzamību. Tādu nav. Kas atturas? Par steidzamī-
bu nodotas_ 52 balsis, pret to nav nodota neviena
balss, atturējušies 4. Steidzamība pieņemta. —- Bei-
dzot nāk nobalsošanā steidzamība nākošajam likumr
projektam, ko arī iesniegusi sociālās likumdošanas
kommisijā, proti — pārgrozījumiem noteikumos par



345 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 9. sēde 1933. g a da 26. ma i j ā. 346

krizes laika atvilkumiem no valsts darbinieku un
strādniekiem atalgojuma un no valsts izmaksājamām
pensijām. — Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidza-
mību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība
vienbalsīgi pieņemta. — Tā tad visiem 4 likumiem
steidzamība pieņemta. — Atklāju debates. Vārds
deputātam Kiršteinam.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godāja-
mie deputātu kungi! Mūsu frakcija ar lielu ganda-
rījumu uzņem to, ka šielikumi atkal ir dienas kārtībā.
Tas pierāda, ka Augstā nama vairākumā tomēr ir
radies noskaņojums par to, ka šie likumi vismaz tādā
veidā, kādā tos ir izdevusi valdība, ir netaisni un vis-
maz ir labojami. Ka tas tā, par to jau daudz ir ru-
nāts un debatēts. Arī mūsu frakcija ir par to iztei-
kusies un par galveno motīvu minējusi to, ka tanī lai-
kā, kad visādos veidos ir samazinātas algas, nav
sperti soļi dzīves dārdzības samazināšanai, bet gan
ir radīti likumi un projekti, kas dzīves dārdzību pat
vēl paaugstina; tādēļ mēs nevarējām, un arī vēl ta-
gad nevaram piekrist algu samazināšanai) un balso-
sim par budžeta kommisijās priekšlikumu šos liku-
mus noraidīt. Ja tas nedabūs vairākuma, tad mēs
balsosim par katru priekšlikumu, kas noderēs valsts
darbinieku stāvokļa uzlabošanai.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Dukuram.

R. Dukurs (sociāldemokrāts:) Augstais nams!
Es domāju, ka šodien nav vairs vietā atgriezties pie
šo likumu iztirzāšanas pēc būtības tik plašā mērā, kā
tas notika, kad bija debates par to nodošanu kommi-
sajām, tāpēc šoreiz es aprobežošos tikai ar dažiem
norādījumiem par to stāvokli, kāds ir radies tagad,
pēc tam, kad 2 kommisijās ir šos likumus izskatīju-
šas un ir nākušas ar saviem priekšlikumiem.

Kā no referentiem dzirdējām, budžeta kommisijā
abus valdības satversmes. 81. panta kārtībā izdotos
grozījumus valsts darbinieku atalgojuma lietā ir li-
kusi priekšā noraidīt; turpretim sociālās likumdoša-
nas kommisijā valdības izdotajos pārgrozījumos ir
izdarījusi dažus korriģējumus.

Ja šodien plenārsēde nepiekritīs budžeta kom-
misijās priekšlikumam, ka valdības satversmes 81.
panta kārtībā izdotie grozījumi noraidāmi, ja tomēr
pāries uz to projektu apspriešanu, ko iesniegusi so-
ciālās likumdošanas kommisijā, tad sociāldemokrātu
frakcija iesniegs pārlabojumus sociālās likumdoša-
nas kommisijās projektā, lai sasniegtu maksimāli ie-
spējamos uzlabojumus šinī sociālās likumdošanas
kommisijās projektā.

Mēs domājam, ka Augstajā namā vajadzētu ra-
sties vairākumam valdības izdoto _ pārgrozījumu
valsts darbinieku atalgojuma jautājumā noraidīšanai.
Valsts darbinieki bez izņēmuma šinī laikā, kamēr
jautājums ir apspriests kommisijās, noteikti un kate-
goriski ir nostājušies pret valdības izdotajiem pār-
grozījumiem valsts darbinieku atalgojuma lietā. Ši-
nī ziņā ari tie pārpratumi, kādi varēja rasties_un var
rasties vienā vai otrā valsts darbinieku grupa attie-
cībā uz varbūtējo pretimnākšanu it kā valsts grūtajā
stāvokli, šobrīd pilnā mērā ir atkrituši. Valdības par-
tiju argumentācija pie šiem satversmes 81. panta
kārtībā izdotajiem grozījumiem valsts darbinieku at-
algojuma jautājumā, atsaucoties uz grūtiem laikiem,,
atsaucoties uz to, ka šobrīd upuri jānes visiem, šī
argumentācija valsts darbiniekus vairs nepārliecina
— nepārliecina tāpēc, ka tagadējā Bļodnieka kunga
valdība nav pildījusi solījumus, ko deva dažas ne-
dēļas atpakaļ, kad stājās ar savu deklarāciju Augsta
nama priekšā.

Bļodnieka kunga valdība savā deklarācijā teica,
ka pie valsts darbinieku algu samazināšanas ķeršo-
ties tikai tad, kad visi budžeta sabalansēšanas mēģi-
nājumi būšot izsmelti. Man jākonstatē, ka nevienu
mēģinājumu sabalansēt valsts budžetu ar citiem pa-
ņēmieniem valdība nav izlietojusi, Taisni otrādi!
Pa šo laiku valdība ir izstrādājusi, projektus, kas ne-
vis samazina valsts piemaksas dažādiem lauksaim-
niecības ražojumiem, bet pavairo tās milzīgos apmē-
ros. Vienīgi attiecībā uz sviesta piemaksām valdība
ir gājusi drusciņ uz leju pavisam šauros apmēros.
Agrāk pirmās šķiras sviestam bija garantēta cieta
cena — Ls 2.50 par kilogramu; tagad valdība šo cie-
to cenu ir noteikusi uz Ls 2.25, t. i._ piemaksa ir sa-
mazināta apmēram par 10% no cietās cenas, ko val-
dība bija garantējusi par nododamo sviestu.

Tanī pašā laikā valdība ir iesniegusi Saeimas
kommisijām priekšlikumu par ļoti augstu iepirkša-
nas cenu noteikšanu linu monopolam nododamiem
liniem. Februāra mēnesī Saeima jau paaugstināja
linu cenas par apmērāmi 25%, salīdzinot ar tām ce-
nām, kādas bija līdz š. g. februāra mēnesim. Agrā-
ko 82 santimu vietā par kilogramu linu tika noteikts
Ls 1.—. Saeimas pilsoniskais vairākums toreiz at-
zina, ka šādas linu cenas noteikšana ir lielā mērā ap-
mierinoša lauksaimniekiem, un ka arī linu ražotā-
jiem nu ir radīta tāda piemaksa, kādu valdība ir ga-
rantējusi sviesta, bekona, cukurbiešu, kartupeļu
u. t. t. ražotājiem. No februāra mēneša ir pagājis
tikai marts, aprīlis, un vēl nav beidzies maijs, kad
valdība no jauna pēc savas svinīgās deklarācijas ir
likusi priekšā linu cenas vēl paaugstināt, nosakot tās
uz Ls 1.40 par kilogramu. Tā tad šinī īsajā laika
sprīdī linu cenas ir paaugstinātas vēl par 40%, pēc
tam, kad š. g. februāra mēnesī tās jau tika paaugsti-
nātas par 25%. Šobrīd par liniem ir garantēta ne
tik vien pašizmaksa, bet par III šķiras nododamiem
liniem ir nodrošināta jau 40% peļņa virs pašiz-
maksas. Valdības politika šinī īsajā laikā, kamēr pie
stūres ir Bļodnieka valdība, necenšas vis budžeta
galus savilkt kopā, reducējot pārspīlētās piemaksas
par lauksaimniecības ražojumiem, bet gan gluži otrā-
di — par niecīgu summu samazinot piemaksas svie-
stam,, ar uzviju ir dubultojusi piemaksas par liniem
un līdz ar to ir prasījusi uzņemt valsts budžetā jau-
nām piemaksām vēl apmēram 6—7 miljoni latu. Ja
linu tiks nodots tik daudz, cik ir kalkulēts, tad 7 mil-
joni latu no jauna nāks klāt kā piemaksas šim lauk-
saimniecības ražojumam. Ja linu tiks nodots ma-
zāk, apmēram 12.000 tonnu, tad šī summa būs apmē-
ram 6.000.000 latu.

Tā summa, ko atņem valsts darbiniekiem ar
satversmes 81. panta kārtībā izdotajiem noteikumiem
— 6.710.000 latu ar vienu pašu Bļodnieka valdības
likumu šodien ir atdota linu ražotājiem. 7.000.000
latu ar vienu pašu Bļodnieka valdības likumu no ļau-
na ir garantēti piemaksās liniem, pāri visām nepie-
ciešamām normām, pāri pašizmaksai ar augstu pro-
centu tai laikā, kad valsts darbinieku algas ir sa-
mazinātas caurmērā, kā jau vispārīgās debatēs, no-
dodot likumu kommisijai, konstatēju caurmērā par
30%1, bet dažām kategorijām pat līdz 60%. Ja tāda
ir jaunā Bļodnieka valdības taisnības meklēšana, ka
tad, kad vajadzēja mēģināt sabalansēt budžetu, re-
ducējot piemaksas, tai pašā laikā šīs piemaksas ir
paaugstinātas par 7.000.000 latu, un tai pašā laikā
valsts darbiniekiem-ierēdņiem par šo pašu summu
ir uzliktas jaunas nastas, tad, es domāju, jūs nešau-
bīsities, ka nav šobrīd nevienas valsts darbinieku ka-
tegorijas, kas šo valdības politiku varētu attaisnot.
Visi šobrīd ir dziļi pārliecināti, ka ir patiesi tie no-
rādījumi, kurus mēs agrāk izteicām, ka valdības po-
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lītika nav vis izlīdzināšanas, taisnības politika attie-
cība uz visam iedzīvotāju grupām, bet tā ir atklāta
šķiru politika, kas izpaužas tādā kārtā, ka algas dar-
biniekiem samazina, viņu stāvokli pasliktina uz vi-
sas līnijas, bet turīgākām šķirām tanī pašā laikā šo
valsts darbiniekiem atņemto naudu piemaksā pāri
par visam pašizmaksas normām. Šādos apstākļos,
protams, valsts darbinieki pret šiem valdības izdo-
tajiem grozījumiem izturas kategoriski noraidoši. Ja
šodien Saeimā radīsies vairākums, kas valdības sa-
tversmes 81. panta kārtībā izdotos grozījumus neno-
raidīs,, bet pieņems valdības redakcijā, tad tas būs
atklāts izaicinājums visiem valsts darbiniekiem —
vienalga, kādi būtu katra darbinieka uzskati.

Arī sociālās likumdošanas kommisijās priekšā
liktais kompromisa projekts valsts darbiniekus nevar
apmierināt. Šis kompromisa proj'ekts grib panākt
to, lai no šiem atvilkumiem un algu samazinājumiem
atbrīvotu karavīrus. (Starpsaucieni.) Sociālās li-
kumdošanas kommisijās projektā tas ir ietverts. Tas
dod 360.000 latu ietaupījumu. Tāpat sociālās likum-
došanas kommisijās projektā paredzēts, ka arī ģime-
nes piemaksas sievām paliks spēkā attiecībā uz kara-
vīru sievām. Šādu izņēmumu attiecībā uz vienu
valsts darbinieku grupu valsts darbinieki atkal ne-
var saprasti Ja algas jāreducē, ja stāvoklis ir grūts,
tad algas jāreducē vairāk vai mazāk vienlīdzīgi vi-
siem. Sevišķi, ja runā par ģimenes piemaksām, nav
saprotams, kāpēc parastam valsts darbiniekam ģi-
menes piemaksu sievai nedos, kaut arī viņai būtu
bērni, bet viena virsnieka kundze to saņems. (Starp-
saucieni.^—

Tā ir gan! Ģimenes piemaksas kara-
vīru sievām» ir atstātas. (Starpsaucieni.) Tas dod
240.000 latu jaunu izdevumu, kas ietaupījumu sama-
zinās. Šādu izņēmumu attiecībā uz vienu valsts dar-
biniekugrupu valsts darbinieki uzskata par augstā-
ka mērā netaisnu.

Abās kommisijās nāca vēl citas valsts darbinieku
grupas, kuras ari uz sevi mēģināja attiecināt kādus
izņēmumus. Piemēram policijas darbinieki mēģi-
nāja panākt, lai arī uz viņiem 1 neattiecinātu bezalgas
atvaļinājumu un obligāciju saņemšanu, tāpat arī pie-
maksu samazināšanu ģimenēm. Šim priekšlikumam
kommisijās neradās vairākums, jo tas visu ietaupī-
jumu— 6.700.000 latu novestu līdz nullei. Dekla-
rācija, ko ministru prezidents Blodnieks ir publicējis
laikrakstos, teikts, ka ietaupījumu noraidīšanas ga-
dījuma valdība demisionēs; tad, protams, šis slē-
dziens valdībai būtu jātaisa.

Kompromisa projekts, ko ir pieņēmusi sociālās
likumdošanas kommisijā, samazina ietaupījumus par
1.730.000 latu. Tā tad paliek atlikums, ja pieņem šo
sociālas likumdošanas kommisijās kompromisa pro-
jektu, 5.000.000 latu apmērā. Tas arī ir ārkārtīgi
liels.

Jo vairāk nepieņemams tas ir tāpēc, ka uz dažām
nelielam valsts darbinieku grupām tas attiecina mīk-
stinājumus vai izņēmumus. Es gribu izteikties pret
šo kompromisa projektu, jotas valsts darbinieku pla-
šākas masas nekādā ziņā apmierināt nevarēs. So-
ciāldemokrātu frakcija tādēļ balsos par budžeta kom-
misijās priekšlikumu — valdības satversmes 81. pan-
ta kartība izdotospārgrozījumus algas jautājumā no-
raidīt, nemaz nepārrejot pie kompromisa projektiem,
ko ir izstrādājusi sociālās likumdošanas kommisijā.
Ja Saeimas vairākums tomēr nostāsies uz tāda vie-
dokļa, ka budžeta kommisijās priekšlikums par mi-
nēto pārgrozījumu noraidīšanu nebūtu pieņemams,
bet pāries uz pantu apspriešanu sociālās likumdoša-
nas kommisijās redakcijā, tad sociāldemokrātu frak-
cija iesniegs veselu rindu pārlabojumu attiecīgos
pantos, lai stāvokli iespējami mīkstinātu.

Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Rūtiņām.

P. Rūtiņš (strādnieku un zemnieku frakcija):
Strādnieku un zemnieku frakcija arvien ir uzsvērusi,
ka ikvienu izdoto likumu izdod zināmu šauru iedzī-
votāju grupu interesēs. Ja ņemsim visu piemaksu
Dolītiku, tad redzēsim, ka no 231.000 lielā zemnieku
skaita piemaksas saņem tikai 40.000 cilvēku turīgās
zemniecības. Ja ņemsim pēc zemes platības, tad
atkal redzēsim, ka piemaksas saņem turīgā zemnie-
cība, kas preces neražo mazumā, bet nodarbina algo-
tu darba spēku un saražotos lauksaimniecības ražo-
jumus izsviež tirgū. No vienas puses Latvijas turī-
ga pilsonība liek priekšā ievest ārzemju darba spē-
ku, lai tādā kārtā varētu nosist vietēja darba spēka
algas un pavairot savus ienākumus, no otras puses
— prasa garantēt pašizmaksu dažādiem lauksaim-
niecības ražojumiem, piešķirot, dažādas piemaksas.
Saprotama lieta, ka, piekopjot šādu politiku, nopli-
cina plašas iedzīvotāju masas, darba zemniecību un

strādniecīb'_Tagadnuirati.aluzbrukumsvalstsdarbinieku
algām — pēc skaita u-tds desmitais.

Visus_ šos uzbrukumus buržuāzija ir pavadījusi
ar nacionālo dziesmu, ka visi šie upuri nesami pastā-
vošā posta un bezdarba labā. Valsts darbiniekiem
vajagot tikai, paciesties, jo tas taču nesīšot labumu vi-
sai sabiedrībai — atdzīvošoties sabiedriskā dzīve,
līdz ar to mazināšoties bezdarbinieku skaits.

Saprotams, ka viena daļa strādniecības visu lai-
rU arī ir klausījusies šo liekulīgo dziesmu; turpretim
revolucionārā strādniecība arvien ir uzsvērusi, ka vi-
si šie manevri ir tikai iedzīvotāju apmānīšanai, ka te
ir citi, nolūki

^
ka te nedomā mazināt bezdarba postu,

bet gan iespējami vairāk iedot tai iedzīvotāju šķirai,
kas ir valdošās koalicijas balsts, kas arī tikai tāpēc,
ka bauda dažādus materiālus labumus, sevi tur par
valstisku.

Bez šaubām, tiklīdz no plašām iedzīvotāju ma-
sām sastop zināmu pretestību, noteiktu pretsparu,
tiklīdz masas neļauj sevi turpmāk apcirpt un pazemi-
nāt dzīves līmeni, līdzšinējās valstiskās grupas cen-
šas kļūt nevalstiskas un sāk skatīties uz valstīm, kur
valda fašisms.

Mēs redzam, ka liela dala likumprojektu, kurus
Saeima ir pieņēmusi, tikai pastiprina to, ko es teicu,
ka, lai uzturētu masās postu un nabadzību, ir vaja-
dzīgi vēl jauni likumi, kurus attiecīgie resori uzskata
par stingru administratīvo varu. Ir izdoti gan iero-
bežojumi preses likumā, gan cita veida ierobežoju-
mi, kuri cenšas panākt, lai neparādītos uz āru tas
nemiers, kas patiesi valda plašos iedzīvotāju slāņos.

Ja pakavējamies pie tām diezgan skaļajam frā-
zēm, kas jautājumu mēģina nostādīt tā, ka bezdar-
ba apkarošanai nepieciešami atvilkumi no algām, ka
ar šiem atvilkumiem bezdarbu novērsīs, tad redzam,
ka k jau pagājis zināms laiks, bet nekas no tā nav
iznācis. Bezdarbs ir kļuvis vēl lielāks, bet iegūtie
iīdzekli h- aizgājuši pavisam kur citur — ir aizgā-
juši dažādām piemaksām — piemēram lauku bu-
džiem par bezdarbnieku nodarbināšanu ir maksāti
katram 7 lati mēnesī —, un valsts kase ir izsīkusi
tukšā. Tagad nu nāk pie valsts darbiniekiem un
prasa: nesiet vēl turpmāk upurus, jo valsts kase ir
tukša, un citādi nav iespējams saimniekot kā tikai
flz jūsu algu rēķina.

Es, pazīdams valsts ierēdņu un kalpotāju stā-
vokli, varu apliecināt, ka bez kādas izšķirības visi
valsts darbinieki ir sapratuši, ka tālāk šai dziesmā
vairs nav jāklausās, ka te izvēršas noteikta šķiru
politika, un ka valdībai un valdošai buržuāzijai atkal
jāpasaka, ka turpmāk neļaus algas pazemināt. Kā
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pilsonisko, tā demokrātisko valsts ierēdņu organizā-
cijas ir pieņēmušas vienprātīgas rezolūcijas, ka vi-
siem līdzekļiem cīnīsies pret līdzšinējā stāvokļa turp-
māku pasliktināšanu.

Mēs tomēr saskatām, ka aroda organizācijas,
kuras provokatoriski cenšas nostāties it Kā par valsts
darbinieku interešu aizstāvētājām, tomēr attur viņus
no aKtīvas cīņas, proti — no streika, ia buržuāzija to-
mēr ietu tālāk un gribētu algas pazemināt, un darbi-
nieki būtu gatavi atbildēt ar vispārēju streiku. Ja
arī daudz biedru sapulcēs un masu sapulcēs ir pie-
ņemti lēmumi sarīkot demonstrācijas, tad tomēr no
šīm demonstrācijām līdz šim nekas nav iznācis —
nav iznācis tāpēc, ka šo organizāciju vadoņi ir cen-
tušies tās nesarīkot.

Ir tiešām nepieciešami pakavēties pie sociālde-
mokrātu taktikas. Kaut arī savā laikā sasauktajās
biedru sapulcēs un masu sapulcēs ir lemts par de-
montrācijas sarīkošanu, tā ir novilcinājusies. Sāk
jau it kā pieprasīt ziņas par to, cik tad nu būšot to
darbinieku, kas piedalīšoties demonstrācijā. Bez
šaubām, šādu ziņu savākšana nav uzskatāma ne par
ko citu kā tikai par vilcināšanu. Nemiers jau ir iz-
paudies biedru sapulcēs un masu sapulcēs, un tā ir
noteikta strādnieku cīņas nodošana, nevis neapmie-
rināto darbinieku aktivizēšana, lai izietu noteiktā re-
volucionārā cīņā par savām taisnīgajām prasībām,

Visi valsts darbinieki jau ir sapratuši šo rīcību,
un visos valda tāds uzskats, ka nav vērts vairs tā-
lāk klausīties to liekulīgo nacionālo dziesmu. Valsts
darbinieki atradīs ceļus, neskatoties arī uz viņu līdz-
šinējo vadoņu negribēšanu iziet noteiktā cīņā, attu-
rot valsts darbiniekus no aktīvās uzstāšanās, kā pa-
nākt savu prasību izpildīšanu, jo dzīves apstākļi uz
to spiedīs. Ja valdība un aiz tās stāvošā buržuāzija
algas samazinās, valsts darbinieki atradīs līdzekļus,
kā noorganizēties un iziet aktīvā cīņā, proti —
streikā.

Bez šaubām!, kā es to jau uzsvēru, valsts dar-
binieku tagadējie vadoņi, sākot ar demokrātisko
centru un beidzot ar sociāldemokrātiem, tomēr cen-
šas šo cīņu novērst, cenšas panākt to, lai darbinie-
ku nemiers izpaustos tikai sapulcēs, bet ne uz ārieni,
lai nemiers neparādītos jau uz ielas un nepārvērstos
par tādu masu rakstura nemieru kā streiku. Revo-
lucionārā strādniecība, kurai ir ņemtas visas iespēja-
mības organizēties, tomēr noteikti stāvēs pret valsts
darbinieku algu pazemināšanu un kopā ar visu strād-
niecību, kura ir novesta galīgā posta un bezizejas
stāvoklī, visiem līdzekļiem cīnīsies pret šo algu pa-
zemināšanu.

Mēs redzam, ka arī pašās buržujiskās grupās jau
pastāv neviengabalainība. Sociālās likumdošanas
kommisijā ir nolēmusi, ka algu pazemināšana būtu iz-
darāma kaut kādā pārlabotā veidā,_ proti tā, lai po-
licistu un viņu ģimenes locekļu stāvokli nepaslikti-
nātu, bet pazemināšana attiektos tikai uz visiem pā-
rējiem darbiniekiem; turpretim budžeta kommisijā
ir uzskatījusi, ka tas nav jādara. Tas tikai liecina,
ka arī buržuāzija ir saskatījusi valsts darbinieku
pretestību un cenšas to saskaldīt. Bez šaubām, po-
licistiem piekritīs galvenā loma valsts darbinieku ap-
spiešanā, kad tie sāks cīņu pret algu pazemināšanu.
Tas tikai liecina, ka arī buržuāzija ir sapratusi valsts,
darbinieku aktivitātes pirmos soļus, kas iziet pret
algu pazemināšanu.

Bez šaubām^ varbūt ari šoreiz buržuāzija centī-
sieskaut kā samierināt valsts darbiniekus, bet valsts
darbinieki nedrīkst aizmirst, ka buržuāzija, turpinot
savu politiku, tiecas tikai uz vienas iedzīvotāju šķi-
ras, proti — turīgās zemniecības apmierināšanu. Lai,
būtu kā būdams, buržuāzija savu politiku negrozīs

un katrā ziņā agri vai vēlu izdarīs savus uzbruku-
mus valsts darbiniekiem — varbūt, sašķeltā veidā.
Valsts darbiniekiem tomēr jāsaprot, ka ja arī šinī ga-
dījumā tiem pamazinātu algu mazāk _nekā_ projektā
paredzēts, tad tomēr arī tam uz visasāko jāpretojas,
jāiziet noteiktā streika cīņā, lai atsistu visus tos uz-
brukumus, kādus pret tiem vērš buržuāzija, atbal-
stot tikai vienu šķiru, proti — turīgo zemniecību. Re-
volucionārā strādniecība uzaicina visus valsts_ dar-
biniekus kopā ar revolucionāro strādniecību cīnīties
pret buržuāzijas uzbrukumiem turīgās zemniecības
interesēs.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Ar vajadzīgo
parakstu skaitu ir iesniegts priekšlikums

sēdi slēgt. —

Man jāziņo Augstajam namam, ka pie vārda ir
pieteikušies vēl 9 runātāji. (Sauciens pa kreisi:
„Pucē vaļā!" — „Lai tik runā!") Vai ir iebildumi
pret priekšlikumu — sēdi slēgt? Priekšlikums par
sēdes slēgšanu nāk nobalsošanā. (Sarunāšanās;
priekšsēdētāja biedrs zvanī.) — Lūdzu vairāk uzma-
nības! — Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par sēdes slēgšanu. Tikai
2 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Sēde turpinās.
(Starpsaucieni: „Nav kvoruma!") Deputāti vēlas
pārbaudīt kvorumu! — Lieku priekšlikumu par sē-
des slēgšanu vēlreiz uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par sēdes slēgšanu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret sēdes lēgšanu. Beidzot lūdzu
pacelties, tos, kas atturas. Par sēdes slēgšanu nodo-
tas 2 balsis, pret — 39 balsis. Nav kvorumaļ —Lie-
ku šo priekšlikumu vēlreiz uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par sēdes slēgšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret sēdes slēgšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par sēdes slēgšanu
nodotas 2 balsis, pret — 39 balsis, atturējušies — 2.
Atkal nav kvoruma! (Starpsaucieni: «Pārtrauku-
mu! Pārtraukumu!") Tā kā izrādās, ka nav kvo-
ruma, prezidijs pasludina pārtraukumu uz 10 minū-
tēm.

(Pārtraukums no pīkst. 20.40-^0.50.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Sēde atjau-
nota. — ! ..' :!

Lieku uz balsošanu neizšķirto jautājumu par sē-
des slēgšanu. Ar vajadzīgo parakstu skaitu iesniegts
priekšlikums —

Saeimas sēdes slēgšanas jautājumu nobalsot, izsaucot
deputātus vārdā.

Saskaņā ar kārtības rulli priekšlikumu — sēdi
slēgt — nobalsosim, izsaucot deputātus vārdā. Es
saukšu deputātu vārdus. Lūdzu atbildēt „par",
„pret", vai ..atturos".
Ankipans, Florians — pret; Dubins, Morduchs — pret;
Apinis, Dāvids — nav klāt; Dukurs, Roberts — pret;
Bachmanis, Kristaps — pret; Dzelzītis, Eduards — pret;
Balodis, Jānis — nav klāt; _ Dzelzītis, Hugo — nav klāt;
Barkans, Vinca — nav klāt-, Dzenis, Antons — nav klāt;
bastjānis, Voldemārs — pret; (Troksnis._
Beldavs, Kārlis — nav klāt; Priekšsēdētaja biedrsK.Pau-
Bergs, Fricis — pret; lūks (zvanī): Lūdzu ap-
Bērziņš, Jēkabs — nav klāt; mierināties!)
Birznieks, Jānis — nav klāt; Eliass, Kristaps — pret;
Bite, Miķelis — pret; Erhards, Ernests — nav
Blodnieks. Adolfs — nav klāt; klāt;
Bieikšs, Jānis — pret; Erniuš, Alberts — nav klāt;
Budže, Aloizijs — nav klāt; Firkss, Vilhelms — nav klāt;
Buševics, Ansis — pret; _ Frišmanis, Alfrēds — nav
Celmiuš, Hugo — nav klāt; klāt;
Celms, Jūlijs — pret; jailītis, Alfrēds — nav klāt;
Gielēns, Fēlikss — nav klāt; Grantskalns, Eduards — nav
Dēķens, Kārlis — nav klāt; klāt;
Dinbergs, Alfrēds — pret; Gulbis, Oskars — nav klāt;
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Gulbis, Vilis — nav klāt; Mežaraups, Jānis — nav klāt;
Hans, Džons — nav klāt; Mīlbergs, Gotfrīds — nav
lvbuls, Staņislavs — nav klāt;

klāt; Muižnieks, Izidors — pret;
Jeršovs, Leonīds — pret; Nuroks, Markus —? pret;
Jukšinskis, Antons — nav Ozoliņš, Lūkass — nav klāt;
klāt; Pabērzs, Juris — nav klāt;

Juraševskis, Pēteris — pret; Pastors, Alfonss — par;
Kaļļistratovs, Meletijs — Pauluks, Kārlis — par;

pret; Pavlovskis, Timofejs — nav
Kalniņš, Bruno — pret; _ klāt;
Kalniņš, Pauls — nav klāt; Pīpiņa, Berta — pret;
Kauliņš, Jānis — atturas; Pommers, Jānis — nav klāt;
Ķaupiņš, Hermanis — pret; Pusuls, Voldemārs — nav
Kiršteins, Kārlis — pret; klāt;
Korņiļjevs, Jānis — nav Radziņš, Eduards — pret;

klāt; Rancans, Antons — nav klāt;
Kukainis, Jēkabs — nav klāt; Rancans, Jezups — atturas;
Laimiņš, Kārlis — nav klāt; Rimbenieks, Ēvalds — par;
Lapiņš, Rūdolfs — pret; Rubulis, Vladislavs — nav
Lapinskis, Vladislavs — nav klāt;

klāt; Rudevics, Ansis — pret;
Leikarts, Pēteris — atturas; Rūtiņš, Pēteris — pret;
Lejiņš, Pauls — pret; .anders, Vīisvalds — nav klāt;
Lejiņš-Leja, Jānis — nav Skalbe, Kārlis — pret;

klāt; Skujenieks, Marģers — nav
Lūkins, Augusts — nav klāt; klāt;
Matisons, Augusts — pret; Stūre, Ādolfs — nav klāt;
Menderis, Fricis — pret; Šēlers, Lothars — nav klāt;

Sīmanis, Pauls — nav klāt; Veckalns, Andrejs — pret;
Šlakans, Valdis — nav klāt; Veržbickis, Jānis — atturas;
Spolanskis, Leontijs — nav Vestermanis, Verners — nav

klāt; klāt;
Šterns, Jānis — pret; Vinters, Jānis — nav klāt;
Tēriņš, Jānis — pret; Višņa, Jānis — pret;
Trasuns, Jezups — atturas; Vitenbergs, Simons — nav
Trofimovs, Sergejs — nav klāt;

klāt; Zaķis, Andrejs — nav klāt;
Ulmanis, Kārlis — nav klāt; Zālīte, Pēteris — pret;
Ulpe, Pēteris — pret; Zeibolts, Pēteris — pret;
Vaivods, Andrejs — nav Zemgals, Gustavs — pret;

klāt;

Balsošanas rezultāts: par priekšlikumu nodotas
3 balsis, pret — 38 balsis, atturējušies — 5. Kopā
46 balsis. Nav kvoruma. Prezidijs ir spiests sēdi
slēgt. — Deputāts Menderis ir pieteicies pie vārda,
bet tā kā nekāda priekšlikuma nav, tad prezidijam
nav iemesla dot viņam vārdu.

Nākošā sēde būs 30. maijā, pīkst. 17.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 21.05.)
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Saturs,

1. Dienas kārtības grozīšana:
E. Radziņš (sociāldemokrāts) 355

2. Deputāta K. Kiršteina u. c. iesniegtais likumprojekts
par zivju rūpniecības un tirdzniecības akciju sabie-
drību (nodod finanču, tirdzniecības un rūpniecības
kommisijai):

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs) .... 355
M. Dubins (Agudas Jisroel) 356
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku;

partija) 356
3. Deputāta J. Vintera u. c. iesniegtais likumprojekts

— pārgrozījumi kriminālprocesa likumā (nodod
juridiskais kommisijai);

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija) 1 357

4. Deputāta R. Lapiņa u. c. iesniegtais jautājums iekš-
lietu ministrim par nekārtībām bezdarbnieku bērnu
ēdināšanā Majoru punktā:

R. Lapiņš (strādnieku un zemnieku frakcija) . 358
5. Deputāta V. Bastjaņa u. c. iesniegtais jautājums mi-

nistru prezidentam par spirta pārdošanu«eksportam":
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 1 362

6. Deputāta J. Višņas u. c. iesniegtais priekšlikums par
atlīdzības izmaksāšanu zviedru sērkociņa tresta
STAB atlaistiem- strādniekiem (apspriešanu atliek): 365

7.1 Pārgrozījumi sodu likumā par akcīzes noteikumu
i pārkāpumiem (redakcijas kommisijās ziņojums):

G. Mīlbergs, referents 365
8. Likums par Liepajas-Alsungas dzelzceļa pagarinā-

šanu līdz Kuldīgai (redakcijas kommisijās ziņojums):
G. Mīlbergs, referents . . 365

9. Pārgrozījums likumā par cūkkopības veicināšanu
(redakcijas kommisijās ziņojums) 1:

G. Mīlbergs, referents 365
10. Valdemārpils pilsētas administratīvās robežas pa-

plašināšanas likums (redakcijas kommisijās zi-
ņojums):

G. Mīlbergs, referents 366

11. Likums par Varakļānu pilsētas administratīvām ro-
bežām (redakcijas kommisijās ziņojums):

G. Mīlbergs, referents . 366
12. Likums par Liepājas pilsētas administratīvām robe-

žām (redakcijas kommisijās ziņojums) 1:
G. Mīlbergs, referents 366

13. Likums par Balvu pilsētas administratīvām robe-
žām (redakcijas kommisijās ziņojums):

G. Mīlbergs, referents 366
14. 1) Likums par pārgrozījumu noteikumos par krizes

laika atvilkumiem no valsts darbinieku un strādnie^
ku atalgojuma un no valsts izmaksājamām pensijām
atcelšanu (noraida); 2) pārgrozījumi noteikumos

i par krizes laika atvilkumiem no valsts darbinieku
un strādnieku atalgojuma un no valsts izmaksāja-
mām pensijām (pieņem steidzamības kārtībā); 3)
likums, par noteikumu par vienas nedēļas papildu at-
vaļinājumu bez algas un ceļa aizņēmuma obligāciju
izsniegšanu valsts algotiem darbiniekiem atcelšanu
(noraida); 4) likums par vienas nedējas papildu
atvaļinājumu bez algas un ceļu, aizņēmuma obligā-
ciju izsniegšanu valsts algotiem darbiniekiem (pie-
ņem steidzamības kārtībā):

Krājumā Saeimas Stenografu
birolā Rigā. Saeimas laukumā.

A. Pastors, referents 383
E. Rimbenieks, referents .... 383, 386, 392
G. Mīlbergs, referents 388, 395
S. Trofimovs (krievu zemnieku frakcija) . . 366
P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija) ... 367
P. Zeibolts (sociāldemokrāts) 367, 391
B. Pīpiņa (demokrātiskais centrs) 370
M. Kaļļistratovs (vecticībnieks) . . 371, 381, 384
P. Rūtiņš (strādnieku, un zemnieku frakcija) 372, 397
L. Špolanskis (Latvijas pagastu un apriņķu

pašvaldību krievu darbinieku apvienība) . . 374
R. Lapiņš (strādnieku un zemnieku frakcija) . 375
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) . 377, 381, 388
A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 379
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija) . 381
F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija) . . 381
R. Dukurs (sociāldemokrāts) 385, 389
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs) . . 386, 390
E. Rimbenieks (kristīgais darba bloks) . 390, 394
A. Dinbergs (dzelzceļnieku, valsts darbinieku,

amatnieku un strādnieku arodnieciskā ap-
vienība) 1 391, 396

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) . . . 397

15. Prezidija priekšlikums sēdi slēgt:
A. Pastors (kristīgo zemnieku un katoļu frak-

cija) 398
16. Nākošā sēde , , 398

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta! —

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, redakcijas
kommisijās ziņojumi; pēc tam turpināsies jau agrāk
izsludinātā dienas kārtība, papildinataar likumu par
1933. gada linu ražas iepirkšanas cenām un piemak-
sām linu kultūras veicināšanai, likumu par valsts
nenokārtoto saistību likvidēšanu* iHkumui par_ pār-
grozījuma preses likumā atcelšanu un pārgrozījumu
nodokļu nolikuma 449. pantā. —

Deputāti A. Dzenis, A. Budže un A. Pastors ie-
snieguši priekšlikumu —

dienas kārtības 20. punktu likt 7. vietā.

Bez tam deputāts H. Dzelzītis liek priekšā
23. dienas kārtības punktu likt 7. vietā,

un deputāts P. Ulpe liek priekšā
dienas kārtības 22. punktu apspriest kā astoto.

Vispirms likšu uz balsošanu deputātu Dzeņa,
Pastora un Budžes priekšlikumu —

20. dienas kārtības punktu likt 7. vietā.

Vārdu pie šī priekšlikuma neviens nevēlas?
Lieku to uz balsošanu; Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputātu Dzeņa, Budžes un Pastora priekšliku-
mu. Acīmredzot vairākums. Priekšlikums, pie-
ņemts. — Vai deputāts Dzelzītisir ar mieru Iz-
labot savu priekšlikumu tādā veidā, ka 23. dienas
kārtības punkts apspriežams kā astotais? Iebildu-
mu nav. Lieku uz balsošanu deputāta H. Dzelzīša
priekšlikumu —

23. dienas kārtības punktu likt 8. vietā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Dzelzī-
ša priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Priekš-
likums pieņemts. — Vai deputāts Ulpe ir ar mie-
ru, ka es izlaboju viņa priekšlikumu tādā veidā, ka
22. dienas kārtības punkts apspriežams kā devītais?
Iebildumu nav. Lieku deputāta Ulpes priekšlikumu
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par depu-
tāta Ulpes priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,

12



355 Latvijas Republikas IV Saeimas Vi sesijas 16. sēde 1933. gada 30. maijā. 356

kas ir pret deputāta Ulpes priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par de-
putāta Ulpes priekšlikumu nodotas, 33 balsis, pret —
37 balsis. Priekšlikums noraidīts. — Deputāts E.
Radziņš liek vēl priekšā

dienas kārtības 12. punktu likt 9. vietā. :
Vārds pie šī priekšlikuma deputātam Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): 12. dienas kār-

tības punkts ir — likums par Jaunlatgales pilsētas
nodibināšanu. Šis likums pašvaldības kommisijā ir
vienbalsīgi pieņemts; tāpat vienbalsīgi ir atzīta šim
likumam steidzamība. Iepriekšējā sēdē miēs iau no-
kārtojami 5 pilsētu robežu jautājumu; tāpēc mēs da-
rītu pareizi, ļa tūlīt nokārtotu arī Jaunlatgales pil-
sētas nodibināšanas jautājumu.

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Vai vēlas kāds iz-
sacīties pret deputāta Radziņa priekšlikumu? Lie-
ku uz balsošanu deputāta Radziņa priekšlikumu —

12. dienas kārtības punktu likt dienas kārtības 9. vietā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Radzi-

ņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Radziņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas, Tādu nav. Par deputā-
ta Radziņa priekšlikumu nodotas 42 balsis, pret to
nodotas 35 balsis. Deputāta Radziņa priekšlikums
pieņemts. — Vairāk nekādu iebildumu pret dienas
kartību nav? Dienas, kartība pieņemta. —

1. dienas kārtības punkts — pr e z i d i j a z i-
nojumi. —

Deputāti K. Kiršteins, J. Breikšs, G. Zemgals,
P. Juraševskis un K. Skalbe iesnieguši likumpro-
jektu, ko lūdzu sekretāru nolasīt. (Ķ. Ulmanis no
vietas: „Ar reņģēm tirgosies!")

Sekretārs J. Kauliņš:
„Augsti godātam Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošo likumprojektu:
Zivju rūpniecības un tirdzniecības akciju sabiedrības li-

kums.
1. Valsts Finanču ministrijas personā ar šā likuma 2.

panta minēto personu līdzdalību nodibina zivju rūpniecības un
tirdzniecības akciju sabiedrību, kuras mērķis pirkt, sagatavot
.eksportam un vietējam tirgum un pārdot zivis un to pārstrā-
dājumus.

2. Pirmā pantā minētā akciju sabiedrībā piedalās valsts
ar akciju skaitu, ne mazāku par 51% no neizlietoto akciju
kopskaļta. Pārejas akcijas var iegūt pašvaldības, zvejnieku
kooperatīvi un to apvienības, ka arī konservu fabriku un citu
zivju pārstrādāšanas iestāžu īpašnieki.

3. Ministru kabinetam tiesība piešķirt šai likumā minēTai
akciju sabiedrībai vienai pašai tiesības iepirkt un pārdot atse-
višķas zivju sugas un to pārstrādājumus, vai arī visu sugu
zivis un to pārstrādājumus.

4. 75% no akciju sabiedrības pelņas ieskaitāmas zvej-
niecības veicināšanas fonda (lik. kr. 1932. g. 231).

5. Akciju sabiedrības darbība padota Valsts, kontroles
pārraudzībai, līdzīgi valsts autonomo uzņēmumu darbībai.

6. Akciju sabiedrības statūtus un instrukcijas šā likuma
izvešanai dzīvē izdod Ministru kabinets.

30. V. 33.
Saeimas deputāti: K. Kiršteins, J. Breikšs,

G. Zemgals, P. Juraševskis, K. Skalbe.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kiršteinam.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Tagadējā krizes laikmetā itin vi-
sur un arī mūsu valstī ir jau pieņemti daudz likumu,
ar kurieni ir regulēts dažu tādu ražojumu tirgus, ku-
ru realizēšana tirgū sastop lielas grūtības. Rēgu-
lejotšo tirgu, mēs šeit Augstajā namā esam atzinuši
vairāk tirgus kārtošanas veidu: esam pieņēmuši
gan valsts monopolus, piem. dažiem lauksaimniecī-
bas ražojumiem, gan arī beidzamā laikā attiecībā uz

gaļas tirdzniecību atzinuši par lietderīgu dibināt
jauktu akciju sabiedrību ar valdības piedalīšanos
majoritāte.

Mums liekas, ka loti nekārtīgs ir ari mūsu zivju
tirgus. Zivju ražojumiem pie mums ir ļoti liela no-
zīme, jo mus no visam — vismaz no trim —
pusēm ieslēdz jūra. Ka visi dati rāda, juras ražo-
jumu cenu ziņa_ mes esam nonākuši liela sabrukuma
stāvoklī; _ tapec jau lauksaimniecības kommisijā
mums paceļas jautājums par šī tirgus noregulēšanu,
kaut arī ne pilnos apmēros, bet pa daļai, ievedot tā-
du pašu kartību ka gaļas — bekona tirdzniecībā,
proti — nodibinot akciju sabiedrību, kurā ar no-
teicošu lomu piedalītos valsts. Tur varētu piedalī-
ties arī zvejnieku kooperatīvi un varbūt arī (Ķ. Ul-
manis no vietas: „SKF!") konservju fabriku īpaš-
nieki. Ar to šis tirgus būtu nokārtots planveidīgāk
un tasir tas galvenais. _ Es domāju, ka jau ar to
vien būtu daudz kas panākams.

Mēs nedomājam, ka akciju sabiedrībai zivju
tirdzniecību vajadzētu pārņemt uz reiz. Sākumā
varētu jo_ ierobežot kaut ar dažām zivju šķirnēm, un
tikai velak, kad šī lieta būtu attīstījusies, pāriet uz
citam zivju sugām Cik mums zināms,, tad arī zvej-
nieku aprindas šāds viedoklis ir pilnīgi atzīts.

Tagad šo tirgu gan kārto kooperatīvi, bet tiem
ir maz līdzekļu. No otras puses — tiem nav arī
lielas, uzticības; tāpēc līdz šim diezin kādi panā-
kumi šeit nav redzami.

Mēs _ domājamja visi, kooperatīvi apvienosies,
un palīga nāks vēl valsts, kurai piederēs vismaz
puse akciju, tad ražotājos — ja tā varētu zvejnie-
kus nosaukt — bus drošība un uzticība. Tas ne-
sīs daudz vairāk svētības nekā līdzšinējie zvejniecī-
bas atbalstīšanas veidi, kur dala dažādus pabalstus
atsevišķiem zvejniekiem, vai arī dod sīkas piemak-
sas, ka tas projektēts ar zivkopības fondu. Mums
liekas, ka šādi paņēmieni ir daudz neracionālāki un
daudz mazāk lietderīgi neka kārtīga zivju tirgus no-
regulēšana.

Tā kā lauksaimniecības kommisijā šim ieskatam
vairāk frakciju jau pilnīgi piekrita, tad mēs ceram,
ka Augstais nams šo projektu nodos lauksaimniecī-
bas un finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommi-
sijām, un arī Saeima to pieņems.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dubinam.

M. Dubins (Agudas_Jisroel): Man jābrīnās,.ka
Kiršteina kungs tagad nak ar šādu likumprojektu, ka
atkal vajagot ievest vienu mazu monopoiiņu. Ko
jus domājat, cik tālu mēs tā aiziesim? Es domāju,
mes aiziesim par daudz tālu. Varbūt citiem ir jādo-
mapar to, ka, ja atlaiž kādu direktoru, tad tur kas
iznāks, bet galu gala nevar zināt, kas tur notiek.
Es domāju, Augstajam namam nevajaga ļauties ie-
spaidoties no Kiršteina kunga priekšlikuma, tāpēc es
ceru, ka Augstais nams balsos pret to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Ir taisnība, ka lauksaim-
niecības kommisijā diezgan ilgu laiku bija debates
par gaļas eksporta tirdzniecību. Apmēram uz tā-
diem, pašiem pamatiem demokrātiskais centrs, ir sa-
stādījis arī savu šodien iesniegto likumprojektu. Cik
man ir izdevies šinī projektā ieskatīties, man šķiet,
vismaz tāda veida tas gan laikam nebūs pieņemams;
bet ta ka mes ar līdzīgu jautājumu jau esam nodar-
bojušies, tad _ es jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
frakcijas vārda paziņoju, ka mēs balsosim par tā no-
došanu kommisijai, kur iesniegsim attiecīgus-pār-
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grozījumus un papildinājumus, jo _ tada_ veida, kādā
likumprojekts ir iesniegts, tas nekā reāla nedod.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priek-
šā nodot šo likumprojektu finanču, tirdzniecības un
rūpniecības kommisijai. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret šī likumprojekta nodošanu finanču, tirdzniecī-
bas un rūpniecības kommisijai. Kas atturas? Tādu
nav. Likumprojekts vienbalsīgi nodots minētai kom-
misijai. —

Deputāti J. Vinters, P. Leikarts, P. Zālīte, A.
Frišmanis un E. Radziņš iesnieguši likumprojektu, ko
lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Loti godātam Saeimas prezidijam.

Laipni lūdzam celt Saeimai priekšā šādu mūsu likum-
projektu:

Pārgrozījumi kriminālprocesa likumā.
Kriminālprocesa likuma 955. panta 3. punktu izteikt šādi:
955
3) dokumenta viltojuma vai liecību nepatiesības atklāša-

na, kaut arī liecību nepatiesība nebūtu apzināta, un
personas, kas šīs liecības nodevušas, nebūtu sauktas
pie atbildības un notiesātas, uz kuriem spriedums di-
bināts.

J. Vinters, P. Zālīte, P. Leikarts, Ed.
Radziņš, A. Frišmanis."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vinteram.

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Augstais nams! Kriminālprocesa
likumu 955. pantā paredzēts, kādos gadījumos iespē-
jams atjaunot tās krimināllietas, kad tiesas sprie-
dums ir jau stājies likumīgā spēkā, šinī likuma pan-
ta ir minēti visi tie gadījumi, kādos šīs krimināllie-
tas varētu atjaunot;_ bet pēdējā laikā mūsu senāts
savā praksē ir nostājies uz nepareiza viedokļa, un
tas ir radījis vajadzību kriminālprocesa likumu 955»
pantu grozīt.

Jau agrāk Augstajā namā ir bijuši gadījumi, kad
Saeimai ir bijis jāiejaucas, lai novērstu senāta liku-
mu nepareizu tulkošanu. Kriminālprocesa likumu
955. panta 3._ punktā ir runa par dokumentu viltoša-
nas vai liecības nepatiesības atklāšanu — tādos
gadījumos, kad liecinieks ir nodevis nepatiesu lie-
cību, un uz šī liecinieka liecības pamata ir dibināts
tiesas spriedums. Pēc likuma nepārprotama teksta
tādos gadījumos_ senātam vajadzētu lietu atjaunot.
Dažas lietās senāts tomēr skatās tā, ka nepietiek ar
to vien, ka ir konstatēts, ka liecinieks ir nodevis ne-
patiesu liecību, bet vēl vajadzīgs, lai tiesa šo liecību
atzītu par tādu, kas nodota apzināti nepatiesi, un ka
uz šīs liecības pamata apsūdzētais nevainīgs notie-
sāts. Likuma nolūks, pieņemot šo likuma pantu, ir
bijis tāds — ja cilvēks, ir nevainīgs notiesāts, tad
katrā ziņā viņam jādod iespēja nepareizo tiesas
spriedumu grozīt un panākt attaisnošanu. Šeit ir
teikts — „liecības nepatiesība". Ir taču gluži
vienalga, vai nepatiesu liecību nodod apzināti, vai
neapzināti. Nozīme ir tikai tam, vai liecība ir bi-
jusi nepatiesa, kaut arī liecinieks nav apzinājies, ka
liecina nepareizi. Šādos apstākļos, kad senāts ir no-
stājies uz šāda viedokļa, kā jau minēju, nevienu lie-
tu, kuras spriedums būtu pamatots uz nepatiesām
liecinieku liecībām1, nav iespējams atjaunot.

Man ir rokā viens senāta spriedums, kas skan
ta: ,,955. panta 3. punkts. Lai atzītu nodoto liecī-
bu izspriestā lietā par nepatiesu, nepietiek ar norā-
dījumu, ka pret liecinieku ierosināta krimināllieta,
bet gan šāda liecība var noderēt par iemeslu lietas
atjaunošanai vienīgi tad, ja tiesas nosodošais sprie-
dums par liecinieku nepatiesas liecības nodošanu jau
stājies likumīgā spēkā un tādā kārtā ar spēkā nā-

kušo tiesas spriedumu nodibināts apstāklis, ka lieci-
nieks noradītā lietā nodevis apzināti nepatiesu liecī-
bu, uz kuras spriedums pamatots." — Bieži notiek, ka
izmeklēšanas tiesnesis konstatē, ka liecinieks nodevis
nepatiesu liecību, bet tā kā nav konstatēta apzināti
nepatiesa liecība, lieta tiesā nenāk. Pēc šī senāta iz-
tulkojuma cilvēkam, ja ir bijis nepareizs tiesas sprieT
dūms, panākt attaisnošanu nav iespējams.

Iesniedzot minēto pārgrozījumu, ceru, ka Aug-
stais nams to_ nodos kommisijai, lai vēlāk tas nāktu
Saeima un kļūtu par likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Prezidijs liek priekša deputāta Vintera u. c. iesnieg-
to likumprojektu nodot juridiskai kommisijai. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret prezidija priekšlikumu.
Kas atturas? Tādu nav. 9 balsojot pret, šis likum-
projekts nodots juridiskai kommisijai. —

Deputāti R. Lapiņš, P. Rūtiņš, A. Matisons, F.
Bergs un M. Bite iesnieguši jautājumu iekšlietu mi-
nistrim. Ludzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
«Iesniedzam Saeimā Iekšlietu ministrim sekojošo Jautāju-

mu. —
Rīgas jūrmalas bezdarbnieku bērnu ēdināšanas Majoru

punkta visu- minēta punkta pastāvēšanas laiku notikusi bojātu
produktu _ izsniegšana, ko punkta pārzinis Legzdiņš ieplms
pats sava veikala, un tāpat sistemātiski notikusi izsnieg:--) lī-
dzekļu

^
piesavināšanas no Rīgas jūrmalas pilsētas valdes iecel-

tiem ēdināšanas punkta darbiniekiem Pērkona un Aisksiua.
Kad bezdarbnieces Švarce, Stepanova, Eice un cici kā i.oVi-
nieces par piesavināšanos žēlojušās pilsētas valdei, viņām par
to atņemtas zupas kartiņas. Par minētām nelikumībām Rīgas
jūrmalas pilsētas valdei aprīļa mēneša sākumā iesniegta sū-
dzība ar 25 bezdarbnieku-liecinieku parakstiem, prasot lietu
izmeklēt un vainīgos sodīt, bet pilsētas valde un revīzijas
kommisijā, neskatoties uz domnieku vairākkārtīgu pieprasīju-
mu, sūdzību atstājusi bez ievērības. Taisni otrādi, izmeklē-
šanas vieta pilsētas valdes locekli Legzdiņš u. c. sarīkojuši
jaunas nelikumības, kopa arpārējiem ēdināšanas punkta darbi-
niekiem uz bezdarbnieku rēķina 29. aprīlī rīkojuši dzīres un
rautus.

Jautājam iekšlietu ministrim:
1. Vai ministrim zināms, kādu iemeslu dēļ Rīgas jūr-

malas pilsētas valde vairākkārt atteikusies izmeklēt
ēdināšanas punkta noziedzības un savus vainīgos
darbiniekus saukt pie atbildības?

2. Ar kādiem līdzekļiem un uz kāda pamata ēdināšanas
punkta vadītāji 29. aprilī rīkojuši žūpošanu, bet bez-
darbnieku bērniem tanī pašā laikā atņemtas zupas
kartiņas, un tie mērdēti, badā, un ko ministris darīs,
lai noziedzīgie pilsētas valdes ierēdņi saņemtu sting-
ru sodu?"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lapiņām- jautājuma motivēšanai.

R. Lapiņš (strādnieku un zemnieku frakcija):
Strādnieku un zemnieku frakcija bija spiesta iesniegt
šo jautājumu iekšlietu ministrim tāpēc, ka vairāk-
kārt Rīgas jūrmalas pilsētas valde nav ievērojusi
bezdarbnieku sūdzības, kā arī Rīgas jūrmalas pilsē-
tas domnieku vairākkārtīgo pieprasījumu šo lietu iz-
meklēt. Ne Rīgas jūrmalas pilsētas valde, ne arī
revīzijas kommisijā nav piegriezušas vērību šai ne-
likumībai.

Mēs zinām, ka pagājušajā ziemā, kad bija tik
šausmīgs bezdarbs, ka, neskatoties uz visiem biju-
šās Skujenieka valdības izlietotajiem spaidiem un
terroru, bija reģistrēti ap 40.000 bezdarbnieku, stā-
voklis _ bija tiešām nepanesams. Arī tagad visā
Latvijā vēl ir reģistrēti ap 18.000 bezdarbnieku.
Bijuša Skujenieka valdība bija tā, kas bezdarbniekus
noveda bada stāvoklī un pēc tam nodeva pilsētu un
lauku buržuāzijas izmantošanā. Lauku un pilsētu
buržuāzija šos badā mirstošos bezdarbniekus izsūca
pec patikas, nemaz nedomājot gādāt par viņu ģime-
nes locekļiem. Ģimenes galvas izsūtīja meža un
lauku darbos, bet viņu ģļmenes locekļi palika mājā
galīgā postā. Sākas strādnieku streiki, noteiktāka

12*



359 Latvijas Republikas IV Saeima sVl sesijas 10. sēde 1933. gada 30. maijā. 360

uzstāšanas, lai panāktu savu uzstādīto prasību pil-
dīšanu, lai varētu kā nekā dzīvot.

Skaidrs ir viens, ka par strādnieku neciešamo
stāvokli vainojami arī sociāldemokrāti. Strādnieku
un zemnieku frakcijas deputāti vairākkārtīgi nora-
dīja, ka strādnieku delegācijas neko nepanāks, ka
strādniekiem jāuzstājas aktīvi un jāprasa savu pra-
sību pildīšana. Dažreiz bezdarbnieki, izejot streika,
panāca savu uzstādīto prasību pildīšanu _ — darbi
tika paplašināti, algas paaugstinātas, uzsakazabaku
lāpīšanu, maksāja īri un ierīkoja vairāk ēdināša-
nas punktu bezdarbnieku bērniem. Tas, saprotams,
nenotika visās vietās, bet tikai tur, kur bezdarbnie-
ki uzstājās daudz maz aktīvāk, redzot, ka delegāci-
jām nekādi panākumi nav bijuši, ka_ tikai aktīva uz-
stāšanās ir piespiedusi buržuāziju rēķināties ar bez-
darbnieku prasībām. Diemžēl, buržuāzija bezdarb-
nieku izcīnītās prasības atkal nodeva spekulautu_ro-
kās un noraidīja strādnieku prasību visos ēdināša-
nas punktos, kā arī pie strādnieku kontroles, kad
viņi tiek darbā pieņemti un atlaisti, pielaist strādnie-
ku izvēlētus pārstāvjus un pildīt viņu prasītās
prasības.

Vairāk vietās Rīgas jūrmalā ir bijuši gadījumi,
kad ir notikuši bezdarbnieku produktu piesavināša-
nās un citas tamlīdzīgas lietas. Bezdarbnieki vairāk
reižu ir griezušies pie Rīgas jūrmalas pilsētas valdes
ar norādījumu un sūdzībām, bet viss tas ir atstats
bez ievērības. Ir notikusi bezdarbnieku bērnu ap-
laupīšana un apzagšana. Ir dots slikts ēdiens, un
arī maizes nav dots pietiekoši, cik pienākas pēc
Tautas labklājības ministrijas noteikumiem, bet gan
200 gramu vietā 150 gramu un pat vēl mazāk. Tas
viss man nāca zināms 30. aprīlī. Par to bezdarb-
nieki iesnieguši sūdzību pilsētas valdei. Bezdarb-
nieki ir iesnieguši šo sūdzību ar 25 parakstiem un
prasījuši atlaist Majoru bērnu ēdināšanas punktā
strādājošās ēdiena vārītājas, kā arī pielaist velētos
bezdarbnieku pārstāvjus pie ēdināšanas punktu
kontroles, izsniegt atpakaļ atņemtās kartiņas, vainī-
gās personas saukt pie atbildības u. t. t.

Kā teicu, minētās prasības parakstījuši 25 bez-
darbnieki un iesnieguši pilsētas valdei. Pilsētas val-
de iesniegtās prasības nav ievērojusi, nav arī ziņo-
jusi par šīm lietām pilsētas domei; lai gan domnie-
ki vairākkārt pieprasījuši to lietu izmeklēt un likt
domes dienas kārtībā, tomēr tas nav darīts.

Toreiz, 30. aprīlī, man ierodoties, Rīgas jūrmalā,
laikam ar nolūku, zinādamas, ka es ieradīšos, per-
sonas, par kurām es vēlāk ziņošu — aizsardžu
organizācija un dāmu komitejas priekšniece, man
personīgi tur ierodoties, uzlaida virsū aizsargus un
policiju, tā ka man nebija iespējams toreiz to lietu
nokārtot.

26. maijā es biju nobraucis tieši uz vietas, kur
tiek nodarbināti bezdarbnieki, un apprasījos par ap-
stākļiem, kādi tieši ir bijuši šai ēdināšanas punk-
tā; tur nu man pastāstīja sekojošo.

Aprīļa mēneša sākumā viņi iesnieguši sūdzību
pilsētas valdei ar 25 parakstiem. Valde un revīzi-
jas kommisijā nekā neesot darījusi, tāpat arī neesot
likusi jautājumu domes dienas kārtībā. Galvenais
vainīgais esot pilsētas valdes loceklis Legzdiņš. Šis
Legzdiņš esot pilsētas valdes loceklis — pilsētas
galvas biedrs, sabiedrisko darbu nodalās pārzinis,
Rīgas jūrmalas pilsētas ugunsdzēsēju biedrības
priekšnieks; beidzot viņam Majoros esot arī savs
veikals. Redziet, šis vīrs ar tik daudz amatiem, ir
nostājies bezdarbnieku apgādāšanas priekšgalā un
no sava veikala piegādājis bezdarbniekiem samaitā-
tus produktus. Starp apsūdzētiem ir arī kāda Erna
Pērkone, palīdzības komitejas priekšniece, tāpat arī

aizsardžu priekšniece, un arī kāda Aleksine, Majoru
bērnu ēdināšanas punkta ēdienu vārītāja. Minētais
Legzdiņš saņēmis savās rokās, ari šo lietu — bēr-
nu ēdināšanas apgādāšanu un no sava veikala pie-
gādājis samaitātus produktus, bieži vien pat ar tār-
piem. Vienreiz gan bezdarbnieku neatlaidīgās uz-
stāšanās dēļ šis Legzdiņš bija spiests savus produk-
tus atvest atpakaļ.

Tas tomēr vēl nav viss. Šis pats Legzdiņš ap-
gādā ar sava veikala produktiem ne tikai Majoru
bezdarbniekus, bet arī tos bezdarbniekus, kas strā-
dā Asaros. Arī tos viņš sūta uz Majoriem iepirkties
viņa veikalā, t. i. kādus 8 kilometrus no Asariem.
Viņi ir spiesti to darīt, jo naudu viņiem Legzdiņš ne-
dod, un viņiem jāiet uz veikalu 8 kilometri, lai sa-
ņemtu produktus Legzdiņa veikalā.

18. aprīlī bezdarbniece Švarce, aizejot pēc pus-
dienas, redzējusi, ka saimniece Aleksine un Pērkone
noslēpj galu. Švarce par to ziņojusi virtuves pārzinei
Zariņai. Tā neko nav darījusi, lai novērstu piesavi-
nāšanos, bet gan atņēmusi bezdarbniecei, ēdienu kar-
tiņu. Stepanova redzējusi, ka Pērkone un Aleksine
noslēpj izvārītās frikadeles. (Starpsaucieni.) —
Tas ir taisnība! Tādas ir, Mīlberga kungs, Jūsu va-
dītās aizsardzes! —'? Tāpat kāda bezdarbniece
Elce redzējusi, ka Aleksine un Pērkone noslēpj mai-
zi. Šī bezdarbniece aizrādījusi, kāpēc ņemot maizi,
kas domāta bezdarbnieku bērniem. Aleksine pasmē-
jusies un atņēmusi ēdiena kartiņu šai bezdarbniecei-
mātei, kas palikusi neēdusi kopā ar saviem 4
bērniem.

Pienākošos 200 gramu maizes vietā sistemāti-
ski izsniegti tikai 100—150 gramu. Tas vairāk rei-
žu pārbaudīts un nosverot konstatēts, ka 200 gramu
vietā bijuši tikai 100 gramu vai 120, vai 150 gramu.
Pilsētas darbinieki tam nav piegriezuši nekādu vē-
rību, bet tikai terrorizējuši bezdarbniekus. Bez-
darbnieki nav bijuši apmierināti, ka tas notiek tik
plašos apmēros, un nav kaunējušies ņemt pat visiem
redzot, acīmredzot, palaižoties uz to, ka bezdarbnie-
ki neatradīs nekādas iespējas aizstāvēties. Tā šīs
zādzības arvien turpinājušās.

Šis pats Legzdiņš terrorizējis bezdarbniekus un
teicis: „Ja jūs kur sūdzēsities, tad mēs gādāsim par
to, lai nākošo ziemu jūs ēšanu vairs nedabūtu, un
jums.visām atņems zupas kartiņas!" —

Bezdarbnieki tomēr nav apmierinājušies, prote-
stējuši un 2—3 reizes griezušies pie pilsētas valdes.
Legzdiņš tur ieradies personīgi un noprasījis, kas
esot noticis. Uz vienas bezdarbnieces ziņojumu viņš
atbildējis: „Jūs esat par vecu — ar jums nav, ko
runāt!" — Otrai viņš sacījis: „Jūs neprotat lat-
viešu valodu!" — Un pārējām viņš atbildējis: ku-
riet muti ciet! Ja jūs domājat daudz runāt, tad es
jums parādīšu, ka jūs te vairs nebūsit!" —

Tā tas turpinājies visu laiku. Bet kad šis kor-
ruptants Legzdiņš un šī aizsargu priekšniece Pēr-
kone redzējuši, ka vairs nav patvēruma visā jūr-
malā, tad 29. aprīlī sarīkojuši rautu ar iedzeršanu,
lai atkal apmierinātu bezdarbniekus, un gūtu sev pie-
kritējus. Zinādami, ka bezdarbnieki neatlaidīgi cī-
nās par šīs lietas noskaidrošanu un izmeklēšanu, viņi
29. aprīlī sarīkojuši rautu. Mēs jautājam, ar kādiem
līdzekļiem Šis rauts sarīkots.

Vārdu sakot, bezdarbnieki ir iespaidoti un no-
stādīti tā, ka viņi nedrīkst nevienam ziņot par to, kas
ir noticis, jo citādi viņiem turpmāk vairs nepalīdz.

Pēc rauta Pērkone iesūdzējusi bezdarbniekus
par neslavas celšanu tiesā. Pēc tam bezdarbniekus,
kas tomēr parakstījuši iesniegumu pilsētas valdei par
nelikumībām un noziedzībām, ņēmušies iespaidot, ka
viņi nedrīkst liecināt par sliktu — jāliecinot, ka
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nekas neesot noticis. Parakstītājus gribējuši iespai-
dot tā, lai tiesa vainīgos atzītu par nevainīgiem, un
tie tiktu attaisnoti.

Pēc tam bezdarbnieki saukti par kommūnistiem
u. t. t. Te nu jāsaka, ka strādniekiem nav, ko bai-
dīties, ja viņus saukā par kommūnistiem. Tas tikai
pierāda vienu — ka kommunisti ir taisnīgi cilvēki,
kas necieš nelikumības un grib, lai vainīgie saņemtu
pelnīto algu.

Pēc visas tas izmeklēšanas, ja iekšlietu mini-
stris ari domā ko darīt, šo bezdarbnieku prasības ir,
lai tiesa pie izmeklēšanas pielaistu Rīgas jūrmalas
bezdarbnieku vēlētus pārstāvjus, kas dotu sīkākus
paskaidrojumus par visu notikušo u. t. t.

Šeit man pāris vārdos jānorāda, ka ir neparei-
zi, ja visus tos, kas nebūšanas ceļ dienas gaismā,
vajā. Aizsargiem un politiskai pārvaldei gan pie-
nāktos ķert zagļus, nevis tos aizstāvēt. Spilgts pie-
rādījums tam bija, kad es ierados 30. maija, lai no-
skaidrotu apstākļus, aizsargu izturēšanās. _ Visu lai-
ku viņi mani terrorizēja, lai es netiktu strādniekiem
klāt, un es biju spiests aizbraukt atpakaļ, neka ne-
noskaidrojis. Es tomēr atradu citus ceļus un iz-
zināju, kāds stāvoklis faktiski valda uz vietas.

Buržuāzija deklarē, ka aizsargi vajadzīgi zagļu
ķeršanai; bet mums ir skaidri pierādījumi, ka aizsar-
gi, tāpat arī dāmu komiteju priekšnieces un aizsardžu
priekšnieces zagļus aizstāv.

Tā saucamā mātes nedēļā kliedza, ka jāgādājot
par mātēm un bērniem; bet mums ir skaidri pie-
rādījumi, ka dāmu, komiteju dāmas ir korruptantes,
kas piesavinās bezdarbnieku izcīnītos produktus.
Ēdieni, kas doti, bijuši, ārkārtīgi slikti. Nav vārīts
vis tik daudz, cik bijis vajadzīgs, bet daudz vairāk,
lai būtu arī cūku barošanai. Lielais amatu vīrs
Legzdiņš, pilsētas valdes loceklis, nesils prom ēdie-
na pārpalikumus un nekā nav maksājis; vārdu- sa-
kot — ar šo zupu viņš bez maksasbarojis savas
cūkas. Viss tas pierāda, ka šinīs lietās Jīdzi vaino-
jama arī pilsētas valde, kas ir līdzi zinātajā un šīs-
korruptīvās lietas slēpēja.

Tāpat arī revīzijas kommisijā. Revīzijas kom-
misijā ir arī sociāldemokrāts Rubenis. Arī Rubenis
šinī lietā nav nekā darījis, bet ir tikai pateicis: at-
nesiet no policijas izziņu vai atļauju. — Kur tas
dzirdēts! Viņš ir savā postenī — revīzijas kom-
misijā, un vēl prasa atļauju! Skaidrs, ka šeit ne-
kāda policijas atļauja nebija vajadzīga, bet ja bez-
darbnieki pie viņa griezās ar 25 parakstiem un pie-
rādījumiem, tad viņam šī lieta bija jāizmeklē. Ru-
benis nekā nav darījis. Bez šaubām, viens viņš
nekā nevarēja darīt; bet Rubenis bezdarbniekus ir
noraidījis. Tas pierāda, ka te kaut kas slēpjas. Te
jādomā par visu šo lietu noklusēšanu, slēpšanu. Te
pierādās tā kopdarbība; Rubenis slēpj aizsargusun
citus korrupcijas vīrus un neceļ tos dienas gaisma.

Jūrmalas bezdarbnieki gaida, ko šinī jautājumā
darīs iekšlietu ministris, vai viņš spers kādus soļus,
lai vainīgos sauktu pie atbildības. Bezdarbniekiem
un strādniekiem jābūt uz vietām organizētiem. Vi-
ņiem jāzina, kas darāms, un jāpasaka, ka šāda kor-
rupcijas slēpšana un produktu piesavināšanas nav
pielaižama.

Šīspašas korruptantes Pērkone un Aleksine ie-
sūdzējušas tiesā vairāk bezdarbnieku par neslavas
celšanu. Bezdarbniekiem jāiet un jāpasaka, kas ir
redzēts. Ja turpretim bezdarbnieki ļausies iespai-
doties no aizsargu priekšniekiem, tad bezdarbnieki
piedzīvos, ka nākošajā ziemā, kad atkal notiks bez-
darbnieku ēdināšana, tie paši korruptanti atkal no-
stāsies viņu priekšā un turpinās apzagšanas darbu
vēl vairāk nekā līdz šim.

Mēs iesniedzam šo jautājumu, lai iekšlietu mini-
stris pateiktu, ko viņš domā darīt nebūšanu novēr-
šanai.

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Iesniegto jautājumu
virzīs tālāk saskaņa ar kartības rulli. —

Deputāti, V. Bastjānis, J. Celms, J. Višņa, A.
Veckalns, F. Menderis u. c. iesnieguši jautājumu mi-
nistru prezidentam. Ludzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Augsti godātam Saeimas prezidijam.
Laipni lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošo mūsu 'jau-

tājumu ministru prezidentam. —
Saeimas budžeta kommisijās slēgta sēdē ziņots, ka Mini-

stru kabinets apspriedis jautājumu par 35 miljoni grādu spir-
ta pārdošanu ..eksportam" par 1,5 santīmiem grāda. Ņemot
vērā, ka spirta dedzināšana valstij pašai izmaksa 10,5_ san-
tīmi grādā, iepriekš minētā operācija nestu valstij vairāk kā
3 miljoni latu lielus zaudējumus.

Pārrunājot šo valdības projektu, kommisijās sēde noskai-
drojies, ka Finanču ministrija jau pārdevusi 2,4 miljoni grādu
spirta par 2 santīmiem grāda, caur ko valstij cēlušies 200.000
latu lieli zaudējumi un veicināta kontrabandas tirdzniecība ar
spirtu.

Pamatojoties uz iepriekš sacīto, jautajam ministru pre-
zidentam:

1) vai viņam zināms par minētiem projektiem un ope-
rācijām, un

2) ko viņš nodomājis darīt, Iai _pasargātu valsti no šā-
dām kompromitējošām operācijām un neizbēgamiem
zaudējumiem?"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim jautājuma motivēšanai.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti! Saeimas sociāldemokrātu frakcijai līdz šim
diezgan bieži ir nācies iesniegt valdībai jautājumus
un pieprasījumus saimnieciskās lietās, bet jāteic, ka
tik kompromitējošu jautājumu, kādu valdībai iesnie-
dzam šodien, reti ir nācies iesniegt.

Kāds ir šī jautājuma saturs? — Deputātu kun-
gi, jūs mūsu iesniegtajā jautājumā dzirdējāt, ka Mi-
nistru kabinets „eksporta veicināšanas nolūkos" grib
pārdot lielākus krājumus Latvijas

^
spirta. (Sauciens

no vietas: .„Kontrabandas veicināšanai!")
Noteiktās valdības iestāžu sniegtās ziņās, re-

dzam, ka jau tagad valdības noliktavas ir uzkrā-
jušies 45 miljoni grādu spirta;_ bez tam 20 miljonu
grādu spirta ir sagatavoti privātas spirta dedzināta-
vu noliktavās, kurus arī valdība pārņems. Ta tad
šinīs dienās valdības noliktavas bus ap 65 miljoni
grādu spirta, lai gan mūsu valsts gada patēriņš ir
35 miljoni, augstākais — 40 miljonu grādu spirta.

Redzams, ka pasūtījumi spirta dedzinātavām _ir
bijuši pārāk lieli, patēriņš ir samazinājies, un tapec
šobrīd visas valsts noliktavas ar spirtu ir pārpildītas.

Pirmkārt — lai atsvabinātos no liela spirta
krājuma, otrkārt — lai veicinātu eksportu un tirdz-
niecības operācijas, un treškārt — lai, dotu ie-
spēju nākošu rudeni atkal dot lielākus spirta pasū-
tījumus spirta brūžiem,_ Ministru kabineta ir ierosi-
nāts jautājums par lielāka daudzuma spirta pardo-
šanujuz ārzemēm.

Ārzemju veikalnieki, kas šinī jautājuma nebūs
nekas cits kā spirta kontrabandisti, sola ārkārtīgi
zemas cenas, un tas ir saprotams. Viņiem nav va-
jadzīgs un nav nekāda aprēķina solīt vairāk, jo tad
spirta kontrabanda neatmaksātos un nedotu to kolo-
sālopeļņu, ko dod tagad; tāpēc šīsfirmas, kas spir-
tu no Latvijas grib pirkt, sola nepilnus 1,5 santimus
par grādu, t. i. apmēram 3 santimus par pudeli.

Deputātu kungi, jūs zināt, ar cik lielu enerģiju
šobrīd valsts apkaro spirta kontrabandu Latvijas
robežās. Jūs zināt arī to, ka spirta kontrabandu ap-
karo ne tikai Latvijā, bet visās valstis, tapec ka šī
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kontrabanda kā ārkārtīgi izdevīgs veikals ir milzī-
gi izplatīta, kontrabandistu rīcībā ir veselas flotilijas
ar ložmetējiem u. t. t., bet valsts kasei tā nodara
milzīgus zaudējumus. No pašu piedzīvojumiem mes
zinām, cik nopietni bijis jācīnās ar spirta kontraban-
du. Kontrabandas spirts ir izlikts visā Latvijas jūr-
malā — Kurzemes, Vidzemes, Liepājas u. t. t.

Ko šobrīd gatavo valdība? Vai jūs varat ie-
domāties, ka pati Latvijas valdība grib pārdot „uz
ārzemēm" 35.000.000 grādu spirta, kas neaizies ne-
kur citur kā tikai kontrabandai? Šo milzīgo spirta
daudzumu vadās pa Baltijas jūru, un neapšaubāmi
lielu daļu no tā izliks malā Latvijas piekrastēs, un
tas nāks Latvijas iekšienē pārdošanā legālos un
slepenos krogos un citur.

Rezultātā iznāktu tā, ka pati valdība, pati Lat-
vijas valsts nodarbotos ar kontrabandas spirta pār-
došanu, lai pēc tāmi kontrabandisti to ievestu mūsu
valstī, un valdība sarīkotu kontrabandistu ķeršanu.
Viens Finanču ministrijas departaments, ko saucam
par nodokļu departamentu, un kam ir padots spirta
monopols, šo spirtu pārdos, bet no otras puses —
muitas departaments nodarbosies ar šī kontrabandas
spirta meklēšanu, ar kontrabandistu tveršanu, sodī-
šanu U. t. _t. — Sakait, vai var būt vēl skandalio-
zāka operācija nekā šī, kas šinī lielā darījuma sum-
mā ir tikai projekts!

Kad šo jautājumu pārrunāja budžeta kommisi-
jā, tad pilsoniskais vairākums it kā aiz komerciāliem
motīviem nolēma to apspriest slēgtā sēdē, laiziņas
nenāktu uz ārieni, lai nekaitētu šīm varbūtējām ope-
rācijām.

Man jāsaka, ka miēs steidzamies šodien iesniegt
šo jautājumu valdībai, lai taisni izjauktu "šo operā-
cijuL (Starpsaucieni.) — Prezidenta kungs, Jūs
sakāt, ka nav tādas operācijas. Man ar to Jums
jāatbild, ka budžeta kommisijās sēdē bija klāt divi
ministru kabineta locekļi, kuri mums ziņoja, ka šis
jautājums Ministru kabinetā esot pārrunāts, un Mi-
nistru kabinets esot nolēmis to nodot budžeta kom-
misijai, lai tur to apspriestu. (Starpsauciens.) Ja
prezidenta kungs saka, ka tāda projekta nav, tad
man jāsaka, ka tas ir jau pa daļai noticis fakts.
Mums ir noteikti zināms, ka 2.400.000 grādu spirta
ir jaupārdots uz Liepāju, uz brīvostu, un par to, ci-
parus noapaļojot, ir samaksāts 2 santimi par grādu.

Deputātu kungi, ja maksā 2 santimus par grādu,
zinot, ka valstij spirta dedzināšana maksā 10,5 san-
timi grāds, mēs jau tagad esam zaudējuši 8,5 santī-
mus par grādu. Tā kā pārdotais kvantums nav vir-
sai liels — 2.400.000 grādu, tad šis zaudējums, vēl
nav liels, bet tomēr tas jau sasniedz 200.000 latu, ko
esam samaksājuši spirta brūžiem.

Bet ne tas ir tas galvenais. Galvenais ir tā ne-
pielaižamā operācija, ka mēs pārdosim savu dārgi
ražoto spirtu, visi noteikti zinādami, ka šis spirts
kontrabandas veidā nāks atpakaļ, un to pārdos Lat-
vijā, pie tam — par ārkārtīgi augstām cenām.

Tas nav pielaižams arī starptautiskā masštābā,
jo tad iznāk tā, ka mēs it kā nostāsimies spirta kon-
trabandistu lomā un veicināsim kontrabandas spirta
izplatīšanos visos Latvijas kaktos (jau tagad tā ne-
trūkst ne Latvijā, ne Igaunijā, ne Lietuvā, ne citās
mūsu kaimiņu valstīs). (A. Bļodnieka starpsauciens)

Bļodnieka kungs, ja es esmu pareizi informēts,
tad Valsts kontrole vai arī daži kabineta locekļi —
to es īsti nezinu — ir ierosinājuši tādu jautājumu,
lai šinī līguma ievietotu noteikumu, ka ja kontra-
bandas spirtu noķers Latvijā tanīs kannās, kas ra-
žoti L̂atvijā, t. i. ja spirtu kontrabandas Latvijā
ražotas kannas, tad par to jāatbild un zaudējumi jā-
cieš firmām. Tie kungi, kas šo spirtu pirkuši, šādu

priekšlikumu noraidījuši, teikdami, ka viņi neuz-
ņemas garantiju par to, ka spirts neatnāks at-
pakaļ tanīs pašās kannās, kurās tas pirkts.

Protams, uz jūras spirtu pārliet citās kannās —
tas jau nemaksā pārāk dārgi. Bet raksturīgi ir tas,
ka firmas, kas šādus līgumus slēgušas, ir atteikušās
ievietot līgumā tādu punktu, ka spirts neatnāks at-
pakaļ Latvijas territorijā tanīs pašās kannās, kurās
tas ir pirkts. Bez šaubām, šī operācija pierāda ti-
kai to, ka pašas firmas skaidri zina, kas ar to spir-
tu notiks, ko ar to grib darīt — ka to kontra-
bandas. .

Lai šo operāciju pārtrauktu un nepieļautu spir-
ta pārdošanu, mēs steidzamies iesniegt jautājumu
valdībai, lai valdība muims atbildētu, vai tiešām tas
tā notiek, un vai tiešām ir domāts šo operāciju tur-
pināt vēl lielākos apmēros.

, Daži ministru kungi kommisijā izteica tādus mo-
tīvus, ka mūsu spirta noliktavas esot pārpildītas, un
ja mēs spirtu nepārdošot uz ārzemēm, tad mums
nebūšot citas izejas, kā šo spirtu kā nederīgu un
nevajadzīgu izliet zemē, izlaist upēs vai jūrā; otr-
kārt — mēs nevarēšot rudenī uzpirkt kartupeļus,
un laucinieki, kas kartupeļus ražo, nevarēšot tos
pārdot.

Šie motīvi neko nepierāda. Šodien budžeta
kommisijās sēdē pat bija ieradies kāds speciālists
kartupeļu lietās un ziņoja, ka stāvoklis šinī ziņā esot
traģisks._ Ja šos kartupeļus neuzpirkšot, tad aizie-
šot postā vesels apgabals, kas šobrīd apgādā brūžus
ar kartupeļiem.

Man, deputātu kungi, jāsaka, ka šie motīvi ne-
iztur ne mazākās kritikas. Mēs, zinām, ka spirta
brūžiem nodod kartupeļus spirta ražošanai. Bet
jums, kungi, jāzina, cik niecīgos samēros tas notiek.

Mūsu kartupeļu raža, salīdzinot ar to, kas bija
agrāk, pēdējos gados ir sasniegusi milzu apmērus.
Ja vēl priekš kara un Latvijas pastāvēšanas pirma-
jos gados ražoja ap 34)—35 vai, augstākais, 40 mil-
jonu pudu, tad pagājušajā gadā kartupeļu raža ir sa-
sniegusi jau 75 miljonus pudu.

No šiem 75 miljoniem pudu saražoto kartupeļu
brūžos ir patērēts tikai 2 miljoni pudu, t. i. nepilni
3%: Šie 3% — 2 miljoni pudu kartupeļu nekādā
ziņā nevar ne sagraut zemnieku labklājību, ne arī
valstij dot tos milzīgos apgrozījumus, kuru dēļ būtu
jāuzsāk šādas kompromitējošas operācijas,.

Galu galā jāsaka, ja esam jau nonākuši tik tālu,
ka mums ir tik daudz līdzekli, ko varam maksāt uz
visām pusēm — kaut gan mēs labi zinām, ka tādu
līdzekļu nav, un tūlīt pēc šī jautājuma nāks, ierēdņu
algu jautājums, kur gribam samazināt algas maziem
ierēdņiem, kas, pierāda, cik trūcīgi mēs dzīvojam.
Ja mums tādi līdzekļi būtu, un valdība gribētu izda-
līt piemaksas, tad tās varētu vienkārši izdalīt vi-
siem kartupeļu ražotājiem, bet nelaist projām uz
ārzemēm kontrabandas spirta veidā ar visu milzī-
go skandālu, kas tagad var nākt.

Tālāk jūs visi zināt, kā pēdējā laikā sociālde-
mokrātu frakcija ir cīnījusies par degvielu palētinā-
šanu. Mēs gribam, lai pazemina benzīna muitu, lai
būtu Ietākas transporta un citas techniskās operā-
cijas, kur lieto benzīnu.

Solījumi — benzīna muitu pazemināt vēl līdz
šai dienai nav pildīti. Mēs nezinām, kādu iemeslu
deļ tas nav darīts, un kur ir tas maģiskais spēks, kas
stāv pretī lietai, ko aizstāv visa Saeima.

Otrkārt — ja benzīna ievešana prasa valūtu,
tad taču var spirtu par lētāku cenu piejaukt latolam
vali benzīnam, lai tādā kārtā pelnītu transportā un
dzīvi palētinātu.

_ Vai mēs nezinām, cik dārgas ir zāles? To mo-
tivē pa daļai ar to, ka spirts esot dārgs. Tiešām,
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spirtu, ko dod aptiekām, aprēķina par dārgu cenu.
Tā tad veselības uzlabošanai spirtu aprēķina par
dārgu cenu, bet te to dod par ļoti lētu cenu, gan-
drīz pilnīgi par velti.

Ja gribam visu dot piemaksu veidā, tad tas ta-
ču nav iespējams. Ir taču daudz citu veidu, kā
var to panākt, nekaitējot ne kartupeļu ražotājiem, ne
arī kādam citam.

Tas ceļš, pa kuru valdība ir sākusi iet, nav pa-
reizs. Tiešām jāsaka — ja tas kungs, grib kādu
nomaitāt, tad viņš vispirms tam atņem prātu. Šī
operācija ir pilnīgi nepielaižama. Tas tikai pierāda,
ka mūsu finanču vadītājam nav nekāda plāna, un
viņš ķer tikai vienu otru gadījumu, lai dabūtu kādu
nieciņu valūtas. Ko dod 400 vai 500 tūkstošu latu
valūtas, ja tai pašā laikā 3 miljonus, latu mēs zaudē-
jam? Tāda operācija ir pilnīgi nepielaižama.

Mēs tāpēc iesniedzam jautājumu ministru pre-
zidentam, vai viņam tas ir zināms, un ko viņš domā
darīt turpmāk, lai valsti kompromitējošas operāci-
jas nepieļautu realizēt, un likvidētu tās, operācijas,
kas jau tagad notiek.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Arī šo jautājumu
virzīs tālāk saskaņā ar kārtības rulli. —

Deputāti J. Višņa, A. Rudevics, H. Ķaupiņš u. c.
iesnieguši priekšlikumu, ko šodien varam apspriest
un nobalsot tikai tai gadījumā, ja neviens deputāts
pret to neceļ iebildumus. Lūdzu šo priekšlikumu
nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
Saeima nolemj: uzdot valdībai izmaksāt no Ministru

kabineta rīcībā esošā londa zviedru sērkociņu tresta STAB at-
laistiem strādniekiem līgumā paredzēto atlīdzību, kuru neie-
maksātās drošības naudas dēļ strādnieki nevar no STAB
piedzīt.

J. Višņa, J. Celms, V. Bastjānis, Br.
Kalniņš, P. Lejiņš, E. Dzelzītis, A.
Buševics, H. Ķaupiņš, F. Ankipans, A.
Rudevics, Fr. Menderis, A. Veckalns."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir iebildumi?
(D. Apinisno vietas: „Ir!") Deputāts Apinis ceļ ie-
bildumus. Šis priekšlikums jāatliek uz nākošo sēdi.
— 1. dienas kārtības punkts izsmelts. —

2. dienas kārtības punkts — redakcijas
kommisijās ziņojumi. Vārds redakcijas
kommisijās referentam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Redakcijas kommisijā
ir izskatījusi vairāk pagājušajā sēdē pieņemtos liku-
mus. —

Pārgrozījumos sodu likumā par akcīzes noteiku-
mu pārkāpumiem nekas nav labots.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret šo redakcijas kommisijās ziņojumu? Iebil-
dumu nav. Redakcijas kommisijās ziņojums pie-
ņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo likumu.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par Liepajas-
Alsungas dzelzceļa pagarināšanu līdz Kuldīgai nekas
nav labots.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret šo redakcijas kommisijās ziņojumu? Ie-
bildumu nav. Redakcijas kommisijās ziņojums pie-
ņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo likumu.

Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumā likumā
par cūkkopības veicināšanu redakcijas kommisijā ne-
ka nav labojusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret šo ziņojumu? Iebildumu nav. Redakcijas
kommisijās ziņojums pieņemts. — Lūdzu ziņot par
nākošo likumu.

Referents G. Mīlbergs: Valdemārpils pilsētas
administratīvās robežas paplašināšanas likumā ne-
kas nav labots.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret šo ziņojumu? Iebildumu nav. Redakcijas
kommisijās ziņojums pieņemts. — Lūdzu ziņot par
nākošo likumu.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par Varakļānu
pilsētas administratīvām robežām 1. un ari pārējos
pantos, kur atkārtojas vārds „dienvidus" strīpots
burts „s", atstājot „dienvidu". Vairāk nekādu pār-
labojumu šinī likumā nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret šo redakcijas kommīisijas priekšā likto pār-
labojumu apstiprināšanu? Iebildumu nav. Redakci-
jas kommisijās pārlabojumi apstiprināti. — Ludzu
ziņot par pārlabojumiem, nākošajā likumā.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par Liepājas
pilsētas administratīvām robežām atkārtojas tas pats
pārlabojums, kas iepriekšējā likumā, proti — vi-
sur vārdā „dienvidus" strīpots burts „s". Vairāk
pārlabojumu šinī likumā nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret redakcijas kommisijās pārlabojumu? Iebil-
dumu nav. Redakcijas kommisijjas pārlabojumi ap-
stiprināti. — Lūdzu ziņot par nākošo likumu.

Referents G. Mīlbergs: Likumāpar Balvu pil-
sētas administratīvāmrobežām atkārtojas, iepriek-
šējos likumos izdarītie pārlabojumi. Citu pārlaboju-
mu nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret redakcijas kommisijās izdarīto pārlabojumu
apstiprināšanu? Nav. Redakcijas kommisijās pār-
labojumi apstiprināti. — Līdz ar to 2. dienas kar-
tības punkts izbeigts. —

3., 4., 5. un 6. dienas kārtības punkts — I i-
kums par pārgrozījumu noteikumos
par krizes laika atvilkumiem no
valsts darbinieku un strādniekuat-
algojuma un no valsts izmaksāja-
mām pensijām atcelšanu, pārgrozīju-
mi noteikumos par krizeslaika atvil-
kumiem no valsts darbinieku un
strādnieku atalgojuma un no valsts
izmaksājamām pensijām, likums par
noteikumu par vienas nedēļas papil-
du atvaļinājumu bez algas un c e 1u
aizņēmuma obligāciju izsniegšanu
valsts a 1g o ti e m darbiniekiem atcel-
šanu un liku mi s par vienas nedēļas
papildu atvaļinājumu bez algas un
ceļu aizņēmuma obligāciju izsnieg-
šanu valsts algotiem darbiniek i_e mu
Referenti A. Pastors un E. Rimbenieks. Turpināsies
vispārīgās debates. — Vārds deputātam Bērziņam.
Deputāta Bērziņa nav zālē. Vārds deputātamPasto-
ram. Deputāta Pastora arī nav zālē. (Saucieni no vie-
tām: „Arī izputējis!" — «Kurlmēms!") Vārds
deputātam Erhardam. Deputāts Erhards atsakās no
vārda. Vārds deputātam Trofimovam. Deputāt
Trofimov, vai Jūs vēlaties vārdu, vai nevēlaties?
(S. Troftmovs no vietas: „Jā!") Vārds, deputātam
Trofimovam.

S. Trofimovs (krievu zemnieku frakcija; runā
krieviski)*): Krieku zemnieku frakcija savus uz-
skatus algu pazemināšanas lietā izteica jau tad, kad
attiecīgos valdības satversmes 81. panta kārtībā iz-

*)' Runātāja atreferējums 1.
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dotos likumus Saeimas plenārsēde nodeva kommi-
sijām. Mums bija viens ļoti svarīgs iemesls valdī-
bas izdoto likumu resp. ierēdņu algu pazemināšanas
atbalstīšanai. Tas ir saimniecisks iemesls, proti —
laukuražojumu cenu katastrofiskā krišanās. Tā kā,
neievērojotto, valsts ierēdņu algas tomēr ir paliku-
šas uz agrākā līmeņa, mūsu zemes pamatelementā
— zemniecībā rodas ievērojams nemiers, kas aug
augumā pret visu valsts, aparātu. Mēs atbalstām
valdības radikālākos projektus algu samazināšanai,
tikai ar zināmiem izņēmumiem attiecībā uz armiju;
karavīru dienests tomēr ir drusku citādāks nekā pa-
rasto valsts ierēdņu dienesta apstākļi, tāpēc attiecī-
bā uz tiem vajadzīgi zināmi izņēmumi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Beldavam. Deputāts Beldavs no vārda atsakās.
Vārds deputātam Birzniekam. Deputāts Birznieks
no vārda atsakās. Vārds deputātam Zālītēm.

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija): Go-
dātie deputātu kungi! Ne vienreiz vien es esmu iz-
teicies, ka mūsu ierēdņi nav vainīgi pie krizes, ka
viņi ir pelnījuši labāku likteni, nekā viņiem sniedz
Saeima un mūsu valdība. Ierēdņu algas nav lielas,
un tās vēl pazemināt būtu tieši grēks, ja par grēku
vispār varam runāt. Tām frakcijām, kuras grib ie-
stāties par strādnieku algām-, grib tās aizstāvēt, bet
kas tomēr savā sirdī lokās un, varbūt, valsts darbi-
niekus neaizstāvēs, tiem par sirds uztaisīšanu es at-
gādināšu to, kas ir sacīts bībelē un ko mūsu garīdz-
niecībai vajadzētu zināt. Zīrāka gudrības grāmatā
teikts tā: „Kas kuram ņem uzturu, tas nokauj savu
tuvāku. Kas strādniekiem atrauj algu," — šai ga-
dījumā valsts darbiniekiem — „tas izlej asinis." —
Turpat tālāk sacīts tā: „Nabagu maize ir bēdu mai-
ze; kas viņiem to ņem, tas ir slepkava." (Zīrāka
gudrības grāmatā, 35. nodaļā.)

Redziet, kā skatās bībele uz strādniekiem! Es
domāju, mūsu garīdzniecībai tomēr būs diezgan
daudz drosmes uzstāties šeit atklāti par strādnieku,
t. i. par mūsu valsts darbinieku algu nesamazinā-
šanu. Viņu algas ir bada algas! Mūsu valdība —
es domāju krietnu valdību, spējīgu valdību — var
budžetu sabalansēt, un viņai tas jādara ne uz strād-
nieku algu rēķina. Var atrast diezgan daudz citu lī-
dzekļu valsts budžeta saskaņošanai, sabalansēšanai.

Mēs šodien šeit dzirdējām, kā valdība ir nodo-
mājusi rīkoties. Par to šeit plaši runāja Bastjaņa
kungs. Tas tiešāmi būtu skandāls, ja tas tā notiktu,
ka mūsu valdība ar tādiem, līdzekļiem sev rastu Ie-
ņēmumus, ieņemdama galvā sev tādas domas un tā
rīkodamās ar spirta pārdošanu — par 4 santimi
pudeli! Kas tas būtu? Tā būtu korrupcija! Es
brīdinu Augsto namu! Pēc manām domām, ja tā
pārdotu tik daudz miljonu grādu spirta, tā būtu no-
ziedzība, tā būtu noziegšanās pret Latviju, pret mū-
su valsts darbiniekiem. Viņi nav gājuši tos ceļus,
ko ir gājusi mūsu valdība, un ko tā vēl domā iet.
Ta ir noziedzība.

Es nebaidos šeit atklāti pateikt, ka es esmu pret
katru _ valsts darbinieku algu pazemināšanu. Drī-
zāk tās vajaga paaugstināt. Algu pazemināšana ir
noziegums. Nost ar to! Lai Augstais nams neap-
traipa savas rokas, pazeminot valsts darbinieku al-
gas, jo — „kas kuram ņem uzturu, tas ir slepka-
va, tas izlej asinis." (Zīrāka gudrības grāmata, 35.
nodaļa.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godājamie de-
putātu kungi! Nevienam vairs nav noslēpums, ka
valsts darbinieku algas ir jau vairākkārt pazeminā-

tas, ka tās ir pazeminātas caurmērā par 20% un
23,5%. Tagad valdība nāk ar jaunu valsts darbinie-
ku algu pazeminājumu obligāciju izsniegšanas un
bezmaksas atvaļinājuma piešķiršanas veidā. Valdī-
ba savā deklarācijā gan norādīja, ka pie valsts dar-
binieku algām viņa ķeršoties tikai visnepieciešamā-
kā gadījumā, ķeršoties tad, kad nevarēšot sabalan-
sēt valsts budžetu; bet tagad valdība ir pasteigu-
sies jau ātrāk, nav turējusi savu solījumu, ko viņa
deva deklarācijā. Budžets vēl nebūt nav noskaid-
rots un nav sabalansēts, bet valdība jau ir ķērusies
pie valsts darbinieku algu samazināšanas. Vajdība
šo soli motivē ar to, ka nevarot nekādos apstākļos
sabalansēt valsts, budžetu, ja neaiztiekot valsts dar-
binieku algas.

Valdības pārstāvji Saeimas kommisijās norādī-
ja, ka šoreiz ne tikai valsts darbinieki nesot šo sma-
go nastu, bet ka to esot spiestas nest ari citas ap-
rindas. Finanču ministris budžeta kommisijā norā-
dīja, ka tikšot samazinātas arī lauksaimniekiem pie-
maksas, un norādīja, ka galvenā kārtā samazināšot
piemaksas sviestam. Budžeta kommisijā noskaidro-
jās, kāda ir domāta tā piemaksu samazināšana lauk-
saimniekiem. Izrādījās, ka valdība ir nodomājusi
samazināt piemaksas sviestam par kilogramu no Ls
2.50 uz Ls 2.25. Tā tad šīs lielās lauksaimnieku pie-
maksas tiek samazinātas vai, patiesībā, tiks sama-
zinātas tikai par 10%; turpretim valsts darbinieku
vidējais algu samazinājums, ko valdība tagad grib
realizēt, jau sākot ar rītdienu, sasniedz vidēji 9,5%i;
kamēr zemāko valsts darbinieku kategorijām šis al-
gu samazinājuma procents stipri pieaug. Tā tad no
zemākiem valsts darbiniekiem tiek ņemts vairāk ne-
kā no „nabaga" sociāli apgādājamās zemniecības,
kurai tagad ar katru dienu vairāk tiek izsniegtas
jaunas piemaksas.

Tanī pašā laikā, kad valdība nāk un saka, ka,
lūk, cietīšot arī lauksaimnieki, ka arī viņiem pie-
maksas samazināšot, valdība nāk ar jaunu projektu
— paaugstināt linu cenas. To, ko valdība ir panā-
kusi it kā ar sviesta cenu pazemināšanu, viņa trīs-
kārtīgi ir atkal uzdāvājusi liniem, paaugstinot linu
piemaksas. Tā tad atkal vienlīdzības princips, ar
kādu valdība it kā gribot pieiet visiem šiem jautāju^
miem, ir zudis, vienlīdzība šeit nav saredzama, un
patiesībā tās arī nav.

Šodien mēs šai Augstajā namā dzirdējām, ka val-
dība atkal ir izdomājusi vienu diezgan skaistu paņē-
mienu. Mums ir uzkrājies vairāk miljonu litrui valsts
spirta. Šo valsts spirtu tagad grib iztirgot par

. santimu vai pusotra santima grādu. Tanī pašā lai-
kā, kad valdība no valsts darbiniekiem, grib ietaupīt
5 miljonus latu, panākot to ar jauniem valsts dar-
binieku algu pasliktinājumiemi, tanī pašā laikā valdī-
ba uz spirta vien atkal grib zaudēt 3.200.000 latu.
Jāsaka, ka šāda saimniekošana rada vislielāko sa-
šutumu valsts darbiniekos.

Valsts darbinieku algu pazemināšana nav ne ar
ko attaisnojama. Ne tikai ar algu pazemināšanu, bet
arī ar obligāciju uzspiešanu valsts darbiniekiem ir
samazinātas algas, pasliktināts valsts darbinieku ma-
teriālais stāvoklis. Valdība tagad bruģē ceļu turp-
mākā iekšējā aizņēmuma izmantošanai. Ceļu aiz-
ņēmuma obligācijas melnajā biržā var dabūt par 10
latiem, bet valsts darbiniekiem, tagad grib šīs obli-
gācijas uzspiest _par 20 latiem. Jau tagad šis ceļu
aizņēmums kā tāds ir sabrucis, un turpmāk tā obli-
gācijas neviens pilsonis vairs nepirks. Nav panākti
ietaupījumi, nav panākta saimnieciskās dzīves, atve-
seļošanās, bet ir panākts gluži pretējais — valsts
saimnieciskas dzīves tālākais sabrukums.

Šinīs dienās lasījām visos laikrakstos, ka arī
Šveices valdība un pilsoniskais vairākums gribējis
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iet tos pašus ceļus, kādus tagad grib iet mūsu val-
dība un kādus grib iet arī mūsu -- cik vērojams
— Saeimas vairākums, Arī tur gribējuši ķerties
pie valsts darbinieku algu pazemināšanas, bet izrā-
dās, ka Šveices tauta ir daudz apķērīgāka, jo tā no-
raidīja algu pazemināšanu valsts darbiniekiem,.
Šveices tauta to noraidīja, lai nenpjauktu savu iek-
šējo tirgu, lai vēl tālāk nesamazinātu cenas produk-
tiem, ko ražo Šveices iekšzemē. Turpretim mūsu
valdība un mūsu pilsonība neredz citas izejas kā ti-
kai jaunu algas pazemināšanu.

Līdz ar to noteikti var pateikt, ka mušu iekšē-
jais tirgus tiks vēl vairāk satricināts. Ja šodien
lauksaimnieks saka, ka viņa ražojumiem nav cenu,
tad rīt un parīt lauksaimnieks būs spiests brēkt div-
reiz tik daudz, ka viņu ražojumu_ cenas _ir kritušas
vēl daudz vairāk nekā šodien. Tādēļ ari nO šī vie-
dokļa algu pazemināšana nav pielaižama.

Diemžēl, jāsaka, ka Šodien Augstais nams lai-
kam gan pieņems šo algu pazemināšanu. Uz to jau
norādīja pagājušā Saeimas sēde. Kad valdībai ne-
bija ticības, ka Saeima pieņems tās likumus, tad
vienkārši norāva kvorumu, lai šos likumus nevarē-
tu tālāk apspriest, lai starplaikā no vienas Saeimas
sēdes līdz otrai varētu satirgoties un dabūt balso-
tājus par šiem likumiem.

Pievēršoties pašiem šiem likumiem, it sevišķi
Saeimas sociālās likumdošanas kommisijās liku-
miem, jāsaka, ka tie rada valsts darbiniekos vairāk
šķiru. Viena valsts darbinieku šķira ir tā saucamie
tīrā darba darītāji, kurus algu pazeminājumi skar
daudz vairāk nekā citas šķiras. Piemēram, valsts
darbinieku sievm tiek atņemtas ģimenes piemaksas,
bet valsts darbiniekiem ārzemju pārstāvniecības,
viņu sievām tās tiek atstātas. Paceļas jautājums,
kādēļ tāda izšķirība. Vai tad tas valsts darbinieks,
kas Latvijā dara valsts darbu, ir sliktāks nekā tas,
kas šo valsts darbu dara ārzemēs? Daži kungi no-
rādīja, ka Latvijā valsts darbinieku sievasvarot stai-
gāt vietējos audumos, kas daudz nemaksājot kamēr
ārzemju pārstāvniecībās sievas nevarot staigāt vien-
kāršos audumos — tām jābūtot tērptām zīdā un
samtā, tāpēc šiem darbiniekiem ģimenes piemaksas
jāatstājot. Arī tāda pieeja šiem likumiem ir gluži
greiza, un tāds stāvoklis tomēr nav pieņemams.
Saeimas sociālās likumdošanas kommisijas_ projektos
šis stāvoklis ir it kā .mīkstināts, bet jāaizrāda, ka šo
stāvokļa mīkstināšanu, šie likumprojekti paredzatkal
galvenam kārtām augstākām un vidējām kategori-
jām,. Ja ģimenes piemaksas tagad ir atstātas, tad
tas nebūt nenāk par labu zemākām valsts darbinie-
ku grupām, tāpēc ka viņas tā kā tā saņem tos pašus
9 latus, kas ir bijuši līdz šim; augstākām katego-
rijām sociālās likumdošanas kommisijās pārgrozīju-
mi gan dod uzlabojumu. Sociālās likumdošanas
kommisijās projekts atstāj 9 latus ģimenes piemak-
sas zemākām kategorijām, bet augstākām kategori-
jām atrod par iespējamu atstāt 15 latu. Tā tad at-
kal nav tās taisnības un vienlīdzības, kas bija
prasīta.

Beigās gribētos aizrādīt vēl uz vienu apstākli.
Jā valdība saka, ka valsts stāvoklis ir grūts, ka Lat-
vijas iedzīvotājiem 1 jānāk palīgā šo grūto stāvokli
novērst, tad jāaizrāda, ka Latvija nesastavtikai no
valsts darbiniekiem vien, bet Latvijā ir vel daudz
citu iedzīvotāju, šķiru un grupu. Ir mums tirgotāju
grupas, ir rūpnieku grupas, ir namīpašnieku grupas,
un ir arī lielā lauksaimnieku grupa. Ja nu valstij
jāaizņemas vai piespiedu kārtā jādabū aizņēmums
no iedzīvotājiem, tad taču vienlīdzības un taisnības
labā šai aizņēmumā vajadzētu piespiest piedalīties
arī pārējos Latvijas iedzīvotājus — arī tos Latvi-
jas iedzīvotājus, kam līdzekļu ir daudz vairāk neka

valsts darbiniekiem. Mēs katru dienu laikrakstos
lasām, ka mūsu tekstilrūpniecības uzņēmēju peļņa
sasniedz 400'%. Vai no šiem, rūpnieku kungilem ne-
varētu prasīt, lai viņi par savu lielo peļņu iegūtu
dažas obligācijas, kā to piespiež valsts darbinie-
kiem? Mūsu, valdība vai nu neatrod par iespēja-
mu neko darīt, vai arī negrib neko darīt. Tas ari
Ir saprotams, jo tagadējā valdība balstās galvena
kārtā uz šīm grupām — uz bagātāko Latvijas ie-
dzīvotāju daļu.

Dažos vārdos man jāatbild strādnieku un zem-
nieku frakcijas pārstāvim Rūtiņām. Viņš' aizrādī-
ja, ka progresīvās valsts darbinieku arodbiedrības
valsts darbinieku jautājumā nekā nedarot. Valsts
darbinieki sapulcēs esot lēmuši par demonstrācijām,
bet sociāldemokrāti, organizāciju vadošās personas
demonstrācijas novilcinot, negribot tās pieļaut. Man
jāsaka, ka ne organizāciju vadošās personas, ne arī
pati progresīvo valsts darbinieku arodbiedrība nebūt
nav pret demonstrācijām — tās nebaidās ne no
kādas demonstrācijās. Vēl vairāk: šīs progresī-
vās arodbiedrības ir pateikušas, ka viņas nebaidās
arī no streika — tikai ja tas patiesi vajadzīgs un
nepieciešams. Pagaidām ne tikai vadošās personas,
bet arī paši valsts darbinieki ir pārliecināti,, ka de-
monstrācijas un streiks nav vajadzīgi. Ja strādnie-
ku un zemnieku frakcija domā, ka tas ir vajadzīgs,
kāpēc tad tā nelaiž darbā savas streika komitejas
un tūlīt nesarīko streiku? Ja jūs to nedarāt, tad tas
pierāda, ka jums pašiem nav uzticības, un ka jūs ne-
zināt, kas notiek valsts darbinieku vidū.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātei
Bertai Pīpiņai.

B. Pīpiņa (demokrātiskais centrs): Deputātu
kungi! Mēs šinī jautājumā esam sadalījušies divas
diezgan vienlīdzīgās stiprās daļās. Šinī jautājumā
tomēr paliek arī kaut kas kopīgs visiem, un. tas ir —
apziņa un pienākums, ka mēs esam valsts saimnie-
ki, un ka mūsu aizsardzībā, ir nodoti valsts darbinie-
ki. To apzinoties, nevajadzētu aizmirst vienu, uz
ko sevišķi lepni bija latvieši pagātnē, t. i. apziņu, ka
katrs krietns saimnieks ir taisnīgs pret saviem dar-
biniekiem.

Kas tad ir krietna saimnieka pienākums? Pirm-
kārt — gādāt par to, lai viņa darbinieki materiā-
li būtu nostādīti tā, ka tie būtu paēduši, un līdz ar
to viņiem būtu darba prieks. Otrkārt, katra kriet-
na saimnieka uzdevums ir gādāt par to, ja viņa dar-
biniekiem ir kulturālas prasības, lai tās daudztņaz
tiktu apmierinātas. Latvieša gods ir bijisstāvēt no-
modā par savu darbinieku un to aizstāvēt.

Kā pie mums ir ar šo aizstāvniecību? Ja pa-
gājušajā gadā valsts darbiniekiem atņēma _ krietnu
procentu algas, par krietnu dalu pasliktināja viņu
materiālo stāvokli, tad mēs tam saklausījām attais-
nojumu: esot grūti laiki, un šīs grūtības it kā prasot
ziedojumus arī no ierēdņiem. Sākumā gribēja ie-
rēdņu algām atņemt mazāk, bet patiesība vēlāk pa-
ņēma daudz. Ierēdņi, tāpat arī strādnieki apmieri-
nājās. Viņi domāja: Latvijas labā — lai notiek!

Bet tagad — pēc tik īsa laika, kur lai būtu
attaisnojums jauniem novilkumiem? Tiešām, ja ta-
gad tos pavairo, rodas iespaids, ka zināmām' gru-
pām it kā patīk nemiers, jo stiprāko nemieru valsts
darbiniekos rada taisni tur, kur ir vairāk galviņu.
Novilkumus pavairo tiem,kam ir vairāk galviņu, t. i.
ģimenēm,kāmi jau tā grūti iztikt ar vēnu algu. Tai-
sni tām ģimenēm, kurām jādod atbalsts vairāk mu-
tēm, speciāli tiek atņemts, lai būtu vairāk nemiera
tur, kur vairāk tas ir jau izteikts,

Mums jāatzīst, ka tāds nemiera stāvoklis zinā-
mām grupām vajadzīgs. To mēs te dzirdējām no
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Trofimova kunga, kurš aizrādīja, ka ierēdņu algu sa-
mazināšana esot vajadzīga, lai nomierinātu zemnie-
kus. Tā tad tas vajadzīgs tāpēc, lai zemniekiem mestu
pretī nemieru, un lai šisnemiers būtu taisni tāds, kas
zemniekiem patiktu.

Kā tad rada nemieru pašos zemniekos? —
Mēs ļoti labi zinām, ko zemniekiem saka, ko viņiem
aizrāda, kā viņu priekšā nostāda valsts darbiniekus.
Bieži vien valsts darbiniekus nostāda par liekēžiem,
par pārāk izlutinātiem indivīdiem, kurus vajadzētu
stiprāk piespiest pie sienas, lai tie reiz labotos, Mes
zinām, ko zemniekiem stāsta dažādos mītiņos. Bet
arī no otras puses mēs zinām, kā zemnieki skatās
už visiem šiem apstākļiem, ja viņiem attēlo patieso
valsts darbinieku stāvokli. Tad zemnieki nomieri-
nās un to saprot.

Tā ir liela netaisnība, ko valsts darbiniekiem no-
dara tās grupas, kas vēršas pret viņiem. To ne-
drīkstētu darīt taisni tagad, kad uzticība valstij un
apmierinātība valstī vajadzīga vairāk kā jebkad.

Mēdz teikt, ka tas vajadzīgs budžeta labā. Kā
tad ir ar to budžeta nabadzību, par ko šeit runā?
Mēs redzam un dzirdam — tas nav Saeimas iek-
šējais noslēpums, tas jau vairākkārt ir apgaismots
presē -—, kādas summas dala un piešķir tieši ar to
balsotāju vairākumu, kas šeit nostājas pret ierēd-
ņiem.

Pēdējā laikā par 3 miljoniem' latu ir paceltas li-
nu cenas. Atkarībā no linu cenu jautājuma izšķirša-
nas, kas sekos patlaban, pārrunājamam jautājumam,
tiekot stādīta Latgales deputātu balsošana. Tā tad
līdzekļi jādala uz visām pusēm, un tos nesaudzīgi
dala, lai zināmas grupas būtu apmierinātas. Viss
tas nāk uz valsts darbinieku rēķina.

Vai tad Latgales grupām kā valsts saimniekiem,
kuri tagad pusi Latvijas ir appludinājuši ar Latga-
les darbiniekiem — ierēdņiem,, nemaz nav jāaiz-
stāv ierēdņi? Var jau būt, ka tie darbinieki, kas
nāk no Latgales, ir vairāk apmierināti: viņu līdzši-
nējās prasības, viņu līdzšinējais dzīves veids, var-
būt, ir tāds, ka viņiem pietiek ar sausu maizes ga-
roziņu; bet vai ar to iespējams apmierināt kulturā-
la ierēdņa prasības? Saprotams, ka nē.

Cik šis jautājums ir bijis taisnīgs, to redzam tad,
kad tas nonāk kommisijās. Sociālās likumdošanas
kommisijā jau dažās sēdēs gandrīz vienbalsīgi
pieņēma 'diezgan lielus uzlabojumus. Lai cik prin-
cipiāls šis jautājums tad ir bijis tiem, kas ag-
rāk balsoja par to, kommisijās viņi tomēr savus
ieskatus grozīja. Jādomā, ka būs sākusi runāt viņu
sirdsapziņa. Bet ja šiem valsts saimniekiem ir bi-
juši daudz un dažādi savstarpēji norēķini, tad šodien
viņu sirdsapziņa ir apklusināta, iemidzināta.

Budžeta komralsijā šis likums par ierēdņu, ap-
spiešanu materiālā ziņā laimīgā kārtā nomira, die-
nas kārtībā vairs nevarēja pacelties.

Rodas jautājums, kāda vajadzība bija šodien
šo mirušo likumu modināt. Ja likums ir miris, tas
pierāda, ka tas ir bijis netaisns. Kāds būs šodien
balsošanas iznākums, to redzēsim.

Valsts saimnieki, prasīdami no valsts darbinie-
kiem, jaunus algu novilkumus, nav krietnu valsts
saimnieku pienākumu augstumos; tāpēc par to at-
bildīgiem jābūt tiem, kas ir tik neatbildīgi!

Priekšsēdētāja biedrs, K. Pauluks: Vārds de-
putātam Kaļļistratovam.

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krievi-
ski)*).

*) Runas-atreferējums nav iesniegts.

Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Rūtiņām.

P. Rūtiņš (strādnieku un zemnieku frakcija):
Šodien labā spārna mierīgā izturēšanās liecina, ka
valsts darbinieku algu likums jau ir izšķirts. Lai
gan šodien apspriežamos likumprojektus dažasgru-
pas neatzīst un noteikti pret tiem protestē, tomēr ar
kaut kādām kombinācijām un solījumiem1 atsevi-
šķām grupām un deputātiem ir panākts tas, ka valdī-
ba tomēr panāks savu, un valsts darbinieku algas
samazinās. To pierāda arī tas, ka visi tie zemnie-
ku savienības runātāji, kuri pagājušajā sēdē ar savu
pieteikšanos pie vārda gribēja šī likumprojekta ap-
spriešanu aizkavēt, šodien no vārda atsakās._ Tas
liecina, ka valsts darbinieku algu pazemināšanai
ir panākts noteikts vairākums.

Zemnieku savienība, kuras politiku realizē taga-
dējā koalīcija, neatlaidīgi!grib atbalstīt turīgos zem-
niekus. Pašreizējos apstākļos, lai rastu zemniekiem
attiecīgos pabalstus, lai rastu līdzekļus piemaksām,
jāķeras pie valsts darbinieku algām. Ja arī tas
prasa kādus solījumus atsevišķām grupām un de-
putātiem, tad šos solījumus, bez šaubām, ir vieglāk
izpildīt nekā neaizskarot valsts darbinieku algas un
meklējot citus līdzekļus valsts budžeta sabalansē-
šanai un valsts kases robu aizpildīšanai.

Raksturīga ir parādība, ka valsts darbiniekiem
algas samazina, bet tanī pašā laikā ar piemaksu po-
litiku paaugstina cenas pirmās nepieciešamības pro-
duktiem. Paaugstina maizes un sviesta cenas, neie-
vērojot to, ka ārzemju tirgū Latvijas sviestu pārdod
par 801—87 santīmiem kilogramu, bet mūsu tirgu
sviesta cena turas Ls 2,50 par kilogramu; lai gan
ārzemju tirgos rudzi maksā Ls 1.— pudā, Latvijas
valdība turīgiem zemniekiem, kas galvenā kārta ra-
žo rudzus tirgum, garantē cenas pāri par Ls 4.—
pudā. Protams, tas prasa zināmus līdzekļus, tāpēc
jāķeras pie valsts darbinieku algām. Valsts darbi-
nieki ir tieši šī produkta pircēji.

Mēs zinām, ka Latgalē valda neaprakstāma
un šausmīga nabadzība; bet taisni tie pārstāvji, kas
šeit it kā reprezentē Latgales trūcīgos zemniekus,
uzstājas par algu pazemināšanu, aizrādot, ka tas jā-
darot it kā nabadzīgās Latgales labā.

Tas taču ir vairāk kā ačgārni. Ja Latgalē k
nabadzība, tad, nodzenot arī valsts ierēdņus līdz tā-
dai pašai nabadzībai, necenšoties pacelt viņu lab-
klājību augstākā līmenī, neko nepanāksim. Pagātne
jaurāda, ka, pazeminot valsts darbinieku algas, Lat-
gales badā mirstošo bezdarbnieku un trūcīgo_ zem-
nieku stāvoklis nav uzlabots, bet gan vēl vairāk pa-
sliktināts. Tur nabadzība iet savu parasto gaitu un
visi tie ielāpi, ko rāda valsts darbiniekiem, ir aiz-
gājuši pavisam citu ceļu, savu mērķi tie nav sasnie-
guši.

No pagātnes piedzīvojumiem valsts darbinie-
kiem jāsaprot, ka, lai kādas pasaciņas stāstītu un
lai cik skaisti attēlotu apstākļus, upurus, kas viņiem
jānes it kā šī posta labā, prasa zināmas šauras gru-
pas interesēs, un nebūt tie nenāk par labu tiem, kas
ir vislielākā nabadzībā. Šie soļi mērķi nesasniedz,
bet valsts ierēdņus tie nospiedīs tādā pašā nabadzī-
bā, kādā ir jau desmitīm tūkstošu Latgales bezdarb-
nieku un darba zemnieku. Šī uzstāšanās rada tikai
pretešķības nabadzīgo lauku zemnieku un pilsētu
strādnieku un valsts ierēdņu starpā. Presē un sa-
pulcēs lietu nostādot tā, it kā badā nonāKušo bez-
darbnieku un bezzemnieku posts pastāvētu tikai tā-
pēc, ka valsts darbinieki saņem algu un ir ciešamā-
kā stāvoklī nekā viņi, grib radīt nemieru tautas ma-
sās, kuru izmantojot, būtu vieglāk pazemināt valsts
darbinieku algas. Tādā veidā ir panākts tas, ka pra-
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sa algu pazemināšanu valsts darbiniekiem. Tā po-
litika arī valsts darbiniekiem ir saprotama. Vis-
pār jāsaka, ka līdzšinējā politika grib atbalstīt turī-
gos zemniekus, Noskaņojums šīs politikas turpinā-
šanai ir radīts mākslīgi.

Nekādi pasliktinājumi, lai tie būtu, kādā veidā
būdami — obligāciju izsniegšana vai atvaļināju-
ma piešķiršana bez algas — pašreizējos apstākļos
nav pielaižami. Ko nozīmē tas, ka valsts darbinie-
kam, ja viņam nav, ko ēst, piešķirs,atvaļinājumu bez
algas vai izsniegs obligācijas,, par kurām neko ne-
var iegūt (aiznesot uz biržu, pat pāris latu par tām
nedabūs)? — Tas nozīmē nostādīt ierēdņus .tādā
pašā stāvoklī, kādā ir tie strādnieki, kam nav darba,
kam arī pašreizējos apstākļos ir piešķirts „atvaļinā-
jums bez algas" uz nenoteiktu laiku, jo viņu darba
spēku neviens nepērk.

Pašreiz valsts darbinieku aizstāvju lomā nostājas
demokrātiskais centrs un dzelzceļnieku ievēlētais
Dinbergs, Interesanti pakavēties pie šo pilsoņu gru-
pu aktivitātes pret valsts darbinieku algām, tāpēc ka
šīs grupas tomēr pieder pie reakcionārākām grupām
Saeimā.

Kad ir runa vispār par Latvijas darba tautas stā-
vokļa uzlabošanu, tad viņas iesniedz visreakcionā-
rākos priekšlikumus un projektus un aizstāv visu to
politiku, kas grib panākt plašu masu stāvokļa paslik-
tināšanu kā oikonomiska, tā politiskā ziņā. Ir pie-
ņemta vesela rinda likumu, ar kuru palīdzību grib
badā nonākušos strādniekus noturēt nabadzībā. De-
mokrātiskais centrs ar abām rokām ir bijis par šo
likumu pieņemšanu. Demokrātiskais centrs ir bijis
par tādu likumu pieņemšanu, kuri ierobežo strādnie-
kiem biedrošanās tiesības, vārda, preses brīvību
u. t. t.

Tagad, konkrēti runājot par ierēdņu algām, jā-
saka, ka arī ierēdņi sastāda daļu no demokrātiskā
centra vēlētājiem; tāpēc demokrātiskais centrs ir
spiests liekulīgi uzstāties it kā ierēdņu aizstāvētāju
lomā. Šodien mēs esam, pārliecināti, ka arī demok-
rātiskajam centram ir skaidrs, ka valdības vairākums
ir sameklēts, varbūt, pat ar demokrātiskā centra pa-
līdzību. Tagad demokrātiskais centrs paliks mierī-
gi sēdot valdībā un turpinās zemnieku savienības
iesākto politiku — tādu politiku, kāda zemnieku
savienībai būs vajadzīga.

Dinbergs, kurš ir ievēlēts Saeimā, atrada sabie-
drotos visreakcionārākās aprindās — pie mācītā-
jiem, Tagad, lai nodotu šo valsts darbinieku algu
jautājumu, viņam bija jāizstājas no savas koalicijas,
jāatsakās no pārējiem biedriem. Viņi_ gan saucas
par kristīgiem1 un runā it kā cilvēces vārdā, bet šinī
gadījumā redzam pavisam kaut ko citu. Protams,
kristīgo stiprā puse vienmēr ir bijusi liekulība. Ta-
gad viņi ir nostājušies par valsts darbinieku algu
pazemināšanu, un ar aktīvu piedalīšanos valdībā —
to atbalsta arī Dinbergs un centra grupas — viņi
grib strādniekus nodzīt vēl lielākā postā un
nabadzībā.

Sociāldemokrāti iepriekšējās sēdēs uzsvēra, ka,
lūk, algas izmaksājot obligācijās ari padomju, Krievi-
jā. Sociāldemokrātu kungiem varu tikai paskaidrot,
ka tas tā nav.

Padomju Krievijā ierēdņi pērk gan aizņēmumu,
obligācijas, bet viņus nepiespiež tās pirkt. Katrs
brīvprātīgi var pieteikties un tās pirkt. Padomju
Krievijas strādnieki šīs obligācijas labprāt pērk, jo
viņi zina, ka šī celtniecība nāk viņiem par labu.

Ja Latvijas strādnieki jūt, ka līdzekļus, ko strād-
niekiem atņem, izlietos tādiem' nolūkiem, ka par
strādnieku mugurām pacels gumijas stekus, tad vi-
ņus piespiest pirkt šīs obligācijas ir netaisni.

Protams, Latvijas strādnieki to saprot. Bur-

žujiskā iekārta strādniekus nekad nevar interesēt.
Strādnieku nevar padarīt par buržujiskās iekārtas
aktīvu atbalstītāju, jošī iekārta viņu izmanto unap-
spiež. Strādnieks nostājas pret buržujisko iekārtu
un katrā izdevīgā gadījumā cenšas atsvabināties no
žņaugiem, ko viņam uzliek. Šeit ir raksturīga strād-
niekiem sociāldemokrātiska pieeja, kur viņi meklē
salīdzinājumu.

Sociāldemokrātu pārstāvis Zeibolts, it ka man
atbildēdams, teica — ko tad darot revolucionārie
strādnieki. Es domāju, ka visiem Latvijas strādnie-
kiem ir skaidrs, ka revolucionārie strādnieki visno-
teiktāk aizstāv plašo masu intereses un ir_pret katru
dzīves apstākļu pasliktinājumu, ar ko nāk buržuā-
zija, gribēdama strādniekus padarīt par ārpus tiku-
ma esošiem. Saprotams, sociāldemokrāti legalitā-
tes tiesības vēl bauda tikai savu pakalpojumu dēļ
buržuāzijai; tiklīdz viņi nostāsies plašu iedzīvotāju
masu aizstāvēšanas pusē, mantīgā šķira ari viņus
padarīs nelegālus.

Bez šaubām 1, nav noliedzams, ka valsts darbi-
nieki pret sava stāvokļa pasliktināšanu izrāda lielu
aktivitāti. Tas spiež un arī turpmāk spiedīs valsts
ierēdņu vadoņus iet cīņā kopā ar revolucionārajiem
strādniekiem pret pasliktinājumiem, ko vērsīs kā
pret valsts darbiniekiem, tā Latvijas strādniekiem
vispār. \. ' i i

Mēs varam, tikai pārmest tagadējiem valstsdar-
binieku vadoņiem, ka viņi pietiekoši neaktīvizē ie-
rēdņu masas streikam pret sava stāvokļa paslikti-
nāšanu. Par cik buržuāzija savus uzbrukumus
valsts darbiniekiem turpinās, par tik viņi aktivizēsies.
Vienīgais pareizais ceļš būtu tas, ka valsts darbinieki
izietu streikā. Tad buržuāzija rēķinātos ar valsts
darbinieku taisnīgajām prasībām, lai gan, valsts dar-
binieku līderi grib viņus samierināt ar valdības pār-
stāvjiem Saeimā. Tad pierādīsies, kas ir par valsts
darbinieku taisnīgajām: prasībām, un kas ir šo taisnī-
go prasību nodevējs.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Špoļanskirn.

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku apvienība; runā krie-
viski)*): Deputātu kungi! Mums jautājums ir
skaidrs, Pēc visām šīs dienas debatēm liekas, ka ti-
kai demokrātiskais centrs mēģināja radīt iespaidu,
ka šis jautājums; viņu, t. i. demokrātisko centru ir
ļoti apbēdinājis.

Šinī sakarībā nāk atmiņā šīs partijas pārstāvju
dažādie aprēķini, ko tie cēla priekšā ierēdniecībai,
par to, ka ar algu samazināšanu un dažādu, kredītu,
dažādu asignējumu samazināšanu minoritāšu vaja-
dzībām izdosies vest tādu politiku, kas uz visiem lai-
kiem garantēs tagadējā stāvokļa saglābšanu visiem
ierēdņiem, no pirmās līdz pēdējai kategorijai ieskai-
tot. Tas bija galvenais punkts demokrātiskā centra
politikā. Kas to ir aizmirsis, lai atminas, ka tas tie-
šām tā bija.

Ierēdniecība, es teikšu, akli ticēja demokrātiskā
centra deputātiem1, ka valsts izdevumu samazināšana
jāsāk no tām summām, kas tiek dotas minoritāšu
kulturālām vajadzībām — skolām, teātriem u. t. t.
Galu galā tie, kas tik akli ticēja demokrātiskā centra
deputātiem, tomēr dabūja pārliecināties, ka sasniegtie
ietaupījumi uz minoritāšu rēķina, pat pie maksimālās
iespējamās taupības un samazinājumiem, ir pārāk
niecīgi, salīdzinot ar to, ko prasa valsts aparāta uztu-
rēšana. Tagad ierēdniecība, es domāju, ir kļuvusi
redzīga un ir pārliecinājusies, ka nevar tik akli! ticēt
demokrātiskā centra politikai un tā atsevišķo depu-
tātu apgalvojumiem, bet ka jāmeklē vēl kaut kādi

*) Runātāja atreferējums. ?
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Citi līdzekli, lai iespējami saudzīgāk izšķirtu jautā-
jumus, kas saistīti ar budžetu, un kas interesē arī
citas partijas.

Mums jautājums ir skaidrs. Mūsu vēlētāju in-
tereses prasa valsts budžeta izdevumu samazinā-
šanu. Visvienkāršākais zemnieks saprot, ka tad, ja
valsts budžets jāsamazina par 50 miljoniem latu, jā-
samazina visi lielākie valsts izdevumu budžeta po-
steņi. Tā kā viens no lielākiem posteņiem mūsu
valsts izdevumu budžetā ir taisni visāda veida Ie-
rēdņu uzturēšana, tad arī mūsu vienkāršajam zem-
niekam ir saprotams,, ka šim postenim nekādā ziņā
nevar paiet garām bez tā samazināšanas.

Savas pozīcijas attaisnošanai par šī posteņa ne-
aizskaršanu demokrātiskais centrs, izvirzīja tādu.
asprātīgu teoriju, ka jo vairāk dabūšot ierēdņi, jo
vairāk atkritīšot arī zemniekam.. Ja gribētu ticēt šā-
dai teorijai, tad varētu aiziet arī līdz tādam slēdzie-
nam, ka arī tagadējais ierēdņu atalgojums, vēl nav
pietiekošs, ka zemnieku — mūsu zemes galvenā
elementa labā arī tagadējās algas visiem vēl būtu
jāpaaugstina, sākot ar deputātiem un beidzot ar kur-
jieriem. Nav noliedzams, ka šī teorija ir ļoti asprā-
tīga, bet tai sekot nav iespējams.

Demokrātiskais centrs ir mēģinājis pierādīt, ka
vaina par algu samazināšanu ir jāuzliek minoritāšu
deputātiem. Es vēlreiz uzskatu par nepieciešamu
aizrādīt, ka mēs nebūt nedomājam izrēķināties ne ar
demokrātisko centru, ne ar ierēdniecību. Mēs ne-
domājam izrēķināties arī ar Keniņa kungu, kurš
mums ir loti nepatīkams — ne tikai nepatīkams, bet
pat ļoti kaitīgs visai mūsu lietai. Saka, ka mino-
ritāšu deputāti it kā gribot šo lietu, nostādīt, tā, lai
būtu sajūtams, ka par ^eniņu vajaga samaksāt ļoti
dārgu cenu. Tas ir pilnīgi nepareizi. Mēs taču ļoti
labi zinām, ka nekas zem saules šai zemē nav mū-
žīgs —! un nav mūžīga arī Keniņa kunga vara: ja ne
šodien, tad rīt šo resoru vadīs cita persona,' kuras
politika būs citāda.

Mūsu vēlētāju, prasību dēļ, valsts stāvokļa un
budžeta sabalansēšanas dēļ mēs esam spiesti balsot
par apspriežamo likumprojektu pieņemšanu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds, depu-
tātam Lapiņām.

R. Lapiņš (strādnieku un zemnieku frakcija):
Kā tagad, tā arī agrāk mēs teicām, ka bijušā Skuje-
nieka valdība un arī pašreizējā iziet uz strādnieku,
ierēdņu un visu nemantīgo šķiru stāvokļa pasliktinā-
šanu. Skujenieka valdība bija nodzinusi strādniekus
tik tālu, ka uzņēmumos, viņu darba alga bija tik
zema, ka tie nevarēja nopelnīt vairāk kā no viena
lata līdz divi latiem dienā. Bezdarbnieki! bija nodzīti
tādā stāvoklī, ka, izsūtot viņus mežu darbos, tie no-
pelnīja tikai ap 50 santīmu- līdz 1 latam dienā, pie
kam viņiem bija jāstrādā ilgas, darba stundas.

Tālāk — muitas jautājums. Tika ievestas mui-
tas,, akcīzes, monopoli nepieciešamā patēriņa priekš-
metiem, kas sniedzās pat apmēram, līdz 200%. Tas
viss. galvenam kārtām skāra plašās, patērētāju masas,

Tad — bekona piemaksas. Tās veicināja bijušā
valdība un veicina ax\ tagadējā. Visas šīs, pie-
maksas sacēla lielu troksni, vārdu sakot — lielu sa-
šutumu visā darba tautā. Tagad, kad valda, naba-
dzība, krize, un, tā sakot, nav nekādas izejas, tas
smagi nomāc strādniekus.

Skujenieka valdības laikā, kad pacēlās jautā-
jums par kara parādu procentu nomaksu, strādnieku
un zemnieku frakcija iesniedza priekšlikumu par šo
kara paradu nemaksāšanu, bet valdība tomēr pa-
rādu procentes nomaksāja. Toreiz mēs pateicām,
ka ja šīs paradu procentes maksās, tad visā drīzumā
tiks samazinātas ierēdņu algas.

Tālāk — par monopoliem. Monopoli ir bijuši
tie, kas ir izsūkuši no strādniekiem beidzamo.

Šosmonopolus ievest, tāpat arī muitas paaugsti-
nāt ieteica tieši tās partijas, kuras šodien te uzstā-
jas ierēdņu aizstāvju lomā. Negribu nemaz piemi-
nēt tās pilsoņu partijas, kuras galvenā kārtā vienprā-
tīgi un atklāti nostājās par monopoliem un akcīzēm,
par visu to, kas sadārdzina nepieciešamos patēriņa
priekšmetus, bet arī sociāldemokrāti savu organizā-
ciju lēmumos ir uzsvēruši, ka monopoli nodrošinot
strādnieku stāvokli. Man rokās ir sociāldemokrātu
izdotais žurnāls — pārskats par arodbiedrību dar-
bību, un tanī rakstīts, ka ar līdzšinējo darbinieku
kadru būtu veicināma jaunu valsts monopolu ieve-
šana, kas sagādātu valstij jaunus, ievērojamus ienā-
kumus. Bez šaubām, visi šie līdzekļi valstij ienāk;
bet kur tie aiziet? Tie aiziet, kā teicu, pasaules
kara parādu nomaksai. Šie līdzekli tiek izpumpēti
no ierēdņu, strādnieku un bezdarbnieku kabatām.

Tālāk! Kad valdība sāka prasīt ierēdņu algu
samazināšanu, tad pēc tam, redzēdamas, ka. par algu
samazināšanu un visiem žņaugiem, kas uzlikti ne-
mantīgai šķirai, ir sacēlies ārkārtīgi liels nemiers ne
tikai strādniekos, bet arī pilsoniskās, organizācijās,
kas nostājas pret šo valdību, redzēdamas, ka Sku-
jenieka politika neiet cauri, šīs pilsoniskās partijas
tomēr negāza valdību, bet tā aizgāja pati labprātīgi,
lai tādā kārtā rādītu šiem neapmierinātiem, ka, lūk,
nākošā valdība būs labāka, tā atcels visus krizes
dekrētus. Strādnieku un zemnieku frakcija toreiz
norādīja, ka nākošā valdība būs tāda, kas ies vēl
tālāk, kas turpinās to pašu Skujenieka politiku, no-
vedot to vēl tālāk. Tas arī ir pierādījies,

Tiklīdz nodibinājās Bļodnieka valdība, tā savā
deklarācijā pateica, ka strādnieku un ierēdņu algas
netiks aizskartas, vispār nemantīgo šķiru stāvoklis
netiks pasliktināts, un ka šisbūs pēdējais pasliktinā-
jums; bet ko mēs redzējām? Tūlīt ķērās pie valsts
un pašvaldības ierēdņu algu samazināšanas, lauku ie-
dzīvotāju ārstēšanas pasliktināšanas u. t. t. Zemnie-
ku savienības deputāts Bērziņš pateica, ka lauku ie-
dzīvotāju ārstēšana jāsamazinot tāpēc, ka zāles iz-
lietojot nelietderīgi, ka kāds slimnieks zāļu vietā
esot saņēmis pūderi. Tas ir priekš tam, lai rastu
attaisnojumu strādnieku stāvokļa pasliktināšanai.
Saskaņā ar valdības satversmes 81. panta kārtība
izdoto likumu par lauku iedzīvotāju ārstēšanas iero-
bežošanu, tagad par zālēm jāpiemaksā 25% pat tiem,
kam izdota nabadzības apliecība.

Tādā kārtā trūcīgie lauku iedzīvotāji nekādu
ārstēšanu nevar dabūt.

Tāpat ārstniecības palīdzība ir atņemta visiem
ievestiem ārzemju laukstrādniekiem, Polijas un Lie-
tuvas laukstrādniekiem, par kuriem pagājušajā sēdē
izcīnīja lielas cīņas, atļaut tos ievest, vai neatļaut.
Pilsoniskās grupas, galvenam kārtām, zemnieku sa-
vienība ir gan par šo laukstrādnieku ievešanu, bet
atsakās sniegt viņiem kādu ārstniecības palīdzību,
kad viņi vergojot ir palikuši slimi.

Tas pats jāsaka, arī par pilsētu iedzīvotājiem,,
kuriem ari valsts atņem piemaksas, slimības gadī-
jumos. Teica gan, ka pie strādniekiem valdība ķer-
šoties tikai tad, kad citas izejas vairs nebūšot, to-
mēr tūlīt paša sava darba sākumā, sperot pirmos
soļus,_ valdība atņēma ceturto daļu no valsts pie-
maksām slimo kasēm. Tā piemaksu daļa, kas val-
dība[ bija jāiemaksā, tomēr vēl nav iemaksāta; tādā
kārta strādnieku stāvoklis ārstniecības ziņā vēl vai-
rāk pasliktinās.

Arī pensiju jautājumā jāsaka, ka iedarītie sa-
mazinājumi skar taisni trūcīgāko šķiru, jo 4% vietā
pensiju kase turpmakbus jāiemaksā 6,5%'. Mēs zi-
nām, ka valsts muižas nodarbinātie strādnieki ne-
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saņem visu atalgojumu naudā, bet zināmu daļu sa-
ņem graudā un tikai ārkārtīgi mazu summiņu — ap-
mēram 20'—23 latus viņi saņem naudā. Ja nu tagad
palielina iemaksas pensiju fondā no 4% uz 6,5%, tad
no tiem pašiem 20—23 latiem viņiem atvilks vēl zi-
nāmu summu, un mēneša beigās viņiem būs palicis
vairs tikai 10 latu, par ko tad nu viņiem būs jāiegādā-
jas viens otrs nepieciešams drēbes gabals un viss
cits nepieciešamais. Kā redzam, arī šinī ziņā strād-
nieku stāvoklis ir lielā mērā pasliktināts.

Redzēdama, ka strādnieki var sākt cīņu pret
šiem apspiešanas likumiem un apdraudēt valsti un
buržuāziju, valdība ķeras pie valsts aizsardzības li-
kuma izdošanas. Ko mēs redzam šajā valsts aizsar-
dzības likumā? Buržuāzija, kas sakās aizstāvam
demokrātiju, tomēr izsviež no likuma vārdu «de-
mokrātija". Vecos likumos visur bija rakstīts, «aiz-
sarga valsts demokrātisko iekārtu", bet tagadējā li-
kumā teikts tikai «aizsarga valsts iekārtu". Tādā
kārtā valdība vērsīs savas represijas pret katru pil-
soni un katru strādnieku, kas uzstāsies pret fašistisko
diktatūru, kādu atsevišķas grupas domā ievest Latvi-
jā pēc Vācijas parauga.

Tālāk — pārgrozījumi preses likumā. Valdības
apspiešanas politika rada nemieru nlašās tautas ma-
sās. Lai nu valdība varētu realizēt savu politiku un
lai darba tauta nezinātu, kādi projekti tiek gatavoti, .
tad ieved iepriekšējo cenzūru, ka nedrīkst bez at-
sevišķa resora piekrišanas izdot nevienu laikrakstu,
nevienu uzsaukumu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Lapiņ, par to ir īpašs dienas kārtības punkts;
tagad runājiet tikai par algām,!

R. Lapiņš (turpina): Tas viss attiecas uz algām,
cieši saistās ar algu jautājumu; tāpēc es pāris vārdos
gribēju pakavēties arī pie tā.

No pilsoņu puses nāk demokrātiskais centrs un
draud, ka, ja neiziešot cauri viņa plāni, tad valdībai
būšot jākrīt. Skaidrs, ka to dara ar nolūku, un tas
ir šo kungu interesēs, lai kaut cik nomierinātu ie-
rēdņu nemieru. Ja šī valdība aizies, tad nākamā
valdība, kaš sastādīsies,būs šīs pašas Bļodnieka val-
dības turpinājums. Tā vēl vairāk piekops to pašu
Bļodnieka valdības politiku. Bet kad moris savu
darbu būs padarījis, tad viņš varēs iet, tāpēc demo-
krātiskais centrs tagad izrāda opozīciju, stāvēdams
it kā par ierēdņu algām.

Mēs, strādnieku un zemnieku frakcija tāpat kā
līdz šim būsim pret katru buržuāzijas reakcionāro
valdību.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Breikšam. (Sauciens pa kreisi: «Klausaities
nu, ko teiks!")

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! — (Sauciens pa kreisi: «Kri-
tīs vai nekritīs valdība?!") — Deputāti Kaļļistratovs,
Špoļanskis, arī zemnieku savienības deputāts Bēr-
ziņš motivēja savu viedokli šai jautājumā ar to, ka
lauki to prasot. Es gribu anstāties pie tā, vai lauki
to prasa, vai nē, un, galvenam kārtām, pie tā, kas
ir tie, pret ko te tagad vēršas, vai tie ir kādi sveš-
nieki.

Deputāts Budže teica, ka tiem esot par daudz
baltas rokas un tīrāka seja, tāpēc viņiem vajagot at-
raut. Es gribu teikt tā: tie visi Ir mūsu pašu lauku
sētu dēli un meitas, jaunākie, kam laukos nav_ bijis
vietas, tie, kas tur nav varējuši palikt, un kas ārpus
tēva sētas nav varējuši iegūt sev ēkas un zemi; un
tomēr jūs apejaties ar viņiem kā ar svešniekiem —
tiem vajagot atņemt, tie esot valsts apēdāji u. t. t.

t

Es gribu teikt deputātam Kaļļistratova kungam,
kurš lietoja stiprus vārdus pret mani un manu frak-
ciju, ka man tie ļoti noteikti jānoraida. Tie attiecas
uz tām nodevības lietām, ko es te, otrreiz katedra
kāpjot, varu tikai atkārtot. Par visām lietām man
jāpasaka liels paldies iekšlietu ministra kungam, jo
viņš, kā man noteikti ir zināms, dažas dienas atpakaļ
par deputātu Kaļļistratovu ir devis rīkojumu admi-
nistratīvā departamenta direktoram, lai šo kungu uz-
rauga, jo viņš staigājot apkārt pa Latgali un musi-
not tautu nemaksāt nodokļus Bļodnieka valdībai.
(Starpsauciens.) Tādu rīkojumu iekšlietuministris ir
devis. Šodien te deputāts Kaļļistratovs nāk un saka:
es šodien te citādi nevaru runāt — mana krievu sā-
dža to prasa. Viņš uzbrūk deputātei Pīpiņas kundzei
un saka: redziet, te laiž iekšā ārzemniekus! Kaļļi-
stratova kungs, ja dažos apgabalos mūsu zemē nav
laukstrādnieku, tad sakait, vai nav jāatļauj tos ie-
vest! Pasakait saviem krieviem, lai viņi beidz spē-
lēt harmoniku un nāk strādāt! Kad viņi būs bei-
guši spēlēt, iztīrījuši miegu no acīm un nāks strā-
dāt, tad strādnieku būs pietiekoši, un tos nevajadzēs
ievēst no ārzemēm.

Jūs sakāt, ka mums neesot nekāda pretprojekta.
Vai jūs nezināt, ka sociālās likumdošanas kommisijai
ir iesniegts pretprojekts? Jūs sakāt, ka neesot
mierā, ka obligācijas un 2 vai 3 nedēļu papildu atva-
ļinājumu bez algas došot visiem darbiniekiem, Ari
mēs tam piekrītam, ka to var dot tikai augstāko ka-
tegoriju darbiniekiem. Mēs, Saeimas deputāti, va-
ram to saņemt. Mums pret to nav nekādu iebildu-
mu; tāpēc deputāts Kiršteins ir iesniedzis_ pretpro-
ejktu, kur ir paredzēts, ka papildu atvaļinājums do-
dams tikai tiem, kas saņem 300 latu un vairāk mēne-
sī. Mēs gribam redzēt, vai Jūs, Kaļļistratova kungs,
balsosit pār mūsu priekšlikumu vai nē (starpsau-
cieni), vai arī šeit Jūs, tā sakot, brūķesit lielu muti.
(Starpsaucieni.) Jūs šeit esat tik ilgi, bet neesat vēl
iemācījušies latviski runāt. (Starpsaucieni.)

Mums neesot pretprojekta. Vai mēs neesam
teikuši, ka jāapkaro tekstilnieku peļņas kāre? Vai
šinī jautājumā ir kas darīts? 12.000.000 latu pelnī
tikai tekstilnieki vien! Te nav jāierobežo cenu in-
spektora rokas! (Starpsaucieni.) Te cenu inspek-
tora rokas vajaga stiprināt.

Runā par alus cenu pazemināšanu, bet to grib
panākt uz valsts rēķina. Grib pazemināt akcīzes no-
dokli un alus rūpniekiem nākt pretim uz valsts ka-
ses rēķina. Vai Kaļļistratova kungs, vai arī „nepBi_H
pyccKnfi MHHHC.p JJJnojiHHCKHā*, kā viņš agrāk dē-
vējās, šinīs jautājumos grib kaut ko darīt? (Starpsau-
cieni.) Kad jādod pabalsti apelsīnu stādītājiem 1Pa-
lestīriā, tad gan atrod līdzekļus. (Starpsaucieni'.) —
Jā — 6 miljonus, latu! (Starpsaucieni.) Tad ir, ko
ņemt! — Kad budžeta kommisijā nāca apspriešanā
agronomiskā palīdzība, kur poļi nekad vēl nekā nav
dabūjuši, viņiem piedāvāja 2000 latu. Summa nav
liela; bet kāpēc viņiem to piedāvāja? Tāpēc, lai
arī viņi palīdzētu pieņemt nupat apspriežamos liku-
mus, Budžes kungs, tur Jūs nekā neredzat!
(Troksnis.) . ?

Gribot panākt tālāku sašaurināšanos. Pīpiņas
kundze norādīja, ka tūlīt pēc šī dienas kārtības
punkta apspriešanā nāks likumprojekts, kas paredz
maksāt par kilogramu linu Ls 1.40. (Ķ. Ulmanis no
vietas: «Par maz!") — Ulmaņa kungs sauc, arī tas
vēl esot par maz. Apetīts rodas ar ēšanu! —

Ir tādas vietas, kur arī vēl tagad dzīvo ļoti zaļi.
Jā, ir tādas vietās! (Ķ. Ulmanis no vietas: «Tas ir
ļoti labi!") — Ja Ulmaņa kungs saka, ka tas ir ļoti
labi, tad jājautā: kur ņems tos 6 miljoni latu, kas jā-
izsniedz piemaksu veidā? Kas tos 6 miljonus latu
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dos? Vai Budžes kungs? Vai Kaļļistratova kungs?
Absolūti nē!

Taisīja arī jaunas piemaksas kuģiniekiem. Ku-
ģiniekiem ejot grūti. Tās piemaksas mēs šeit gan
noraidījām. Paldies Dievam, ka šīs piemaksas krita.

Šī ir tāda programma, kas latviešu intelligenci
dzen asumos. To nedrīkst darīt ar latviešu intellī-

. gehci un darba cilvēkiem!
Kas attiecas uz nacionālo programmu, tad mēs

redzam, ka no tās nogriežas, tāpēc mēs būsim spiesti
revidēt savas attiecības ar valdību, jo mēs nevaram
iet pa ceļu, pa kuru tā tagad grib iet. Šopolitiku! ne-
diktē valstiskais saprāts, bet vienas dienas politika;
šodien nobalso tā, bet rīt — citādi.

Man jāuzsver manas frakcijas viedoklis un jā-
saka: ja nacionālos jautājumos grib nostāties tā, kā
tas vienu otru reizi šeit ir noticis, ja šeit nāk Spo-
ļ.nska un Kaļļistratova kungi ar saviem priekšliku-
miem, tad tas nacionālo lietu neuzlabos. Viņi grib
panākt, lai skolu un citas lietas paliktu pa vecam. Es
uzsveru, ka tās nepaliks pa vecam.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Erniņam.

A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija)j Godātie deputātu kungi! Būsim, ierēdņu algu
jautājumā atklāti un patiesi. Velti mēs te laužam
šķēpus. Tanīs, 7 nedēļās, kamēr notika sarunas
par valdības sastādīšanu, šis jautājums bija jau prin-
cipā izšķirts, un visas koalicijas grupas tampiekri-
ta. (Saucieni no vietām; troksnis.) Breikša kungs
to labi zina, un ļoti labi to zina visa koalīcija. (Sau-
ciens no vietas: «Vai ministris Keniņš arī to zi-
nāja?") Es gribu atklāti un skaidri pateikt, ka visi
to zina. (Saucieni'no vietām.)

Neskatoties uz to, ka pirmajā sēdē par šo jautā-
jumu norunāja veseli 36 deputāti, tagad ir norunājuši
jau 15 deputātu un, varbūt, runās vēl 15, lai parā-
dītu savu lielo labvēlību ierēdņiem. Mēs atklāti va-
ram pasacīt tiem, kas ar visu varu grib pierādīt, ka
viņi aizstāv ierēdņu intereses, ka tomēr beigu rezul-
tāta viņi ierēdņu algas šoreiz negrib aizstāvēt, jo sa-
prot, ka līdzekļi nav. Visi taču zina, ka toreiz, kad
demokrātiskajam centram Saeimā bija 3 cilvēki, ie-
rēdņiem maksāja dažādas gratifikācijas, piemēram
algu pa 13. mēnesi, lieldienu un ziemassvētku gratifi-
kācijas. Tagad ierēdņu spēks ir nesalīdzināmi lie-
lāks, un tomēr viņi nevar savu poziciju noturēt. Kā-
pēc? Tāpēc, ka apstākļi ir tādi, ka nevar valsts
budžeta galus kopā savilkt; tāpēc nav jābrīnās, ka
visi ir principiāli vienojušies samazināt kā ierēdņu
algas, tā arī sviesta, labības u. c. piemaksas. Tagad,
kā redzams, dažas partijas visu to grib noliegt. Es
nezinu, kungi, vai, tā svaidoties, var kaut kādu li-
kumu vai nodomu realizēt.

Man drusku jāapstājas pie Breikša kunga drau-
diem. Breikša kungs itin zīmīgi šeit izteica pārme-
tumus un piedraudēja revidēt koalicijas attiecības.
Es gribu runāt bez draudiem. Katrs saprot — lai
kādu likumu Saeimā pieņemtu, vajadzīgs balsu vai-
rākums; ja šo vairākumu demcentrs atrauj, tad kā-
dam balsīm tomēr vajaga būt, lai panāktu norunāto
likumu pieņemšanu. Kāpēc te pārmest nosvēršanos
uz minoritāšu pusi?

Es negribu aizstāvēt Latgales krievu frakcijas
pārstāvjus, bet es viņus varu!pilnīgi saprast. Viņi kā
sīksaimnieki,_kuri pēc sava sociālā un materiālā stā-
vokļa ir pielīdzināmi pārējiem Latvijas sīkgruntnie-
kiem un jaunsaimniekiem,, taču nevar kopā ar demo-
krātisko centru balsot pret algu samazināšanu. Vai
pretēja gadījuma tie cilvēki varētu rādīties savu vē-
lētāju acīs? Es domāju, ka nē. Man liekas, ka par

šiem jautājumiem nevajadzētu daudz runāt un kaut
ko sevišķi ļaunu te saskatīt.

Kas attiecas uz sociālās likumdošanas kommisi-
jās izstrādāto projektu, tad man jāsaka, ka visā vi-
suma mes par šo projektu balsosim, lai gan jaunsaim-
nieku un sīkgruntnieku frakcija nevar piekrist tam
nenormālajam stāvoklim, kāds ievests sociālās likum-
došanas_ kommisijās variantā attiecībā uz ģimenes
piemaksām. Nav nekāda pamatota motīva aizstāvēt
šīs ģimenes piemaksas. Bieži tiek aizrādīts, ka ze-
mākie darbinieki jāsarga, tos nedrīkst aizskart; bet
vai, piemaksas paaugstinot līdz Ls 15.—, mazajiem
no ta ir kāds labums? Mēs atklāti pasakām, ka gri-
bam piešķirt vienādas ģimenes piemaksas visiem ie-
rēdņiem; bet izrādās, ka demokrātiskā centra par-
tija un sociāldemokrāti grib šķirot šīs piemaksas no
9 hdz 15 latiem. Kāds tam attaisnojums? Ņemiet
fabrikas strādnieku, ņemiet lauku strādnieku, ņemiet
kādu citu valsts iedzīvotāju — tie nesaņem ne pen-
sijas, ne atvaļinājumus, ne kādas piemaksas, bet ir
tādi paši strādnieki, kam šīs privilēģijas tomēr tiek
liegtas. Tas_ ir netaisni. Kāpēc uzstāties, par ģime-
nes piemaksāmvienai šķirai, bet neprasīt tās, visām
iedzīvotāju šķiram? Jūs taču zināt, ka nekur pasau-
le nav tādas vietas, kur maksātu visiem ģimenes,pie-
maksas, bet ģimenes piemaksas ierēdņu bērniem pa-
stāv tikai četrās valstīs Eiropā.

Mēs nevaram piekrist šķiru ievešanai piemaksu
izmaksāšanā, bet ja sociālās likumdošanas kommijā
ir panākta vienošanās par to, tad arī mēs visā vi-
suma par šo projektu tomēr nobalsosim.

Kas attiecas uzalgu samazināšanas veidiem, tad,
protams, tie var būt_ dažādi, bet nožēlojams ir tas,
ka ierēdņu organizācijas nenāk ar saviem pro-
jektiem, bet vienīgi ar nenozīmīgiem, protestiem. Ir
viena otra partija, kas cita .nekā nezina darīt kā tikai
runāt par boikotu_ u. it (Starpsauciens.) Mūsu
partijai ir ne mazāk ierēdņu kā citām, partijām, bet
es varu pateikt skaidri un atklāti, ka nav tik liels
noskaņojums pret algu samazināšanu, bet ir noska-
ņojums pret augstāko ierēdņu sievu paturēšanu
valsts dienestā. Cik Pīpiņas kundze nav staigājusi
pa dzelzceļu virsvaldi, aizstāvēdama sievas, bet es
zinuL ka ierēdņu uzskati šinī jautājumā ir citādi. Ja
gribētu, lai ierēdņu algām mazāk skaras klāt, tad va-
jadzētu realizēt likumprojektu, kas aizliedz vīram un
sievai reizē ieņemt algotus amatus valsts vai paš-
valdības dienestā; bet par to demokrātiskais centrs
negrib ne dzirdēt, lai gan nospiedošais ierēdņu vai-
rākums to prasa.

Kas attiecas uz to politisko presi ierēdņu algu
jautājumā, tad man jāsaka, ka neviena partija šoreiz
nekādu politisku kapitālu šinī jautājumā neizsitīs, jo
arī ierēdņu aprindas ļoti labi saprot, ka pie algu jau-
tājuma ir jāķeras, un ar balsošanu pret to valsts kase
pilnāka netiks. Arī Breikša kungs itin labi zina, koa-
līciju sastādot dotos solījumus, kad piekrita algu sa-
mazināšanai» lai uzturētu lata stabilitāti un sabalan-
sētu budžetu. Tagad pēc neilga laika viņa uzskati
ir atkal mainījušies. (/. Breikšs no vietas: «Nav
mainījušies!") _ Demokrātiskajam centram katrā sēdē
uzskati mainas un katrā sēdē nāk kaut kas jauns
klāt. Tas visiem ir labi zināms.

Velti šeit pārmest mums, ka krievu sīkzemnieki
balso par algu samazināšanu._ Viņu intereses saskan
ar visas valsts interesēm, tāpēc nav jābrīnās, ka par
šo likumu nobalsos arī minoritātes un Latgales krie-
vu sīkzemnieki.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Ar vajadzīgo
parakstu skaitu iesniegts priekšlikums —

samazināt runas laiku uz 5 minūtēm .
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(Saucieni no vietām: «Pareizi!") Vai vēlas
kāds vārdu pret šo priekšlikumu? Vārdu neviens
nevēlas. Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. (Sau-
cieni no vietām: «Kas parakstījuši?") — Priekšli-
kumu parakstījuši deputāti D. Apinis, A. Erniņš, V.
Šlakans, V. Lapinskis, J. Rancans, S. Trofimovs, A.
Budže u. c. Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav.
Par priekšlikumu — samazināt runas laiku — nodo-
tas 53 balsis, pret to nodotas 35 balsis. Priekšlikums
pieņemts, un runas laiks samazināts uz 5 minūtēm.
Vārds deputātam Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija, ru-
nā krieviski)*).

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Jeršov, lūdzu beigt, jo Jūsu runas laiks ir pa-
gājis! — Vārds deputātam Budžem. Deputāta Bu-
džes nav zālē. Vārds deputātam Kaļļistratovam.

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krie-
viski)*).

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Kas attiecas uz Kaļļistratova
kunga pēdējo izteicienu, ka es esot stāstījis, melus,
tad es šo viņa izteicienu noteikti noraidu, jo es tādu
rīkojumu esmu redzējis, un tāds rīkojums ir dots.
Kāds ir tā rezultāts, to es nezinu. Tāpēc es no šīs
augstās katedras teicu, ka pret Kaļļistratova kungu
bija ierosināta viena lieta par pretvalstisku darbību.
Kāds ir šīs lietas liktenis, to nezinu, bet dažas die-
nas atpakaļ es to redzēju. Arī deputāts Zemgaļa
kungs dzirdēja, ka tāds rīkojums ir dots. Tāpēc, ja
Jūs runājat par melošanu, tad tas, Kaļļistratova
kungs, ir aizraušanās, To es pilnīgi aukstasinīgi, no-
pietni un noteikti uzsveru.

Kas attiecas uz to, ko še_t teica Erniņa kungs,
tad es domāju, ka ministru prezidenta partijas un
frakcijas pārstāvim,, ja viņš šeit nāca runāt, vajadzēja
zināt, ko viņš runā, un no viņa varēja prasīt, lai viņš
zina, kāda noruna ir bijusi un kāda nē. Mēs no šīs
vietas esam deklarējuši, ka esam piekrituši tādai for-
mulai, ka ierēdņu algas samazināmas tikai vispēdējā
gadījumā, bet šis vispēdējais gadījums tagad ir iz-
vērties taisni par vispirmo. Ja jau kārtējais budžets
ir 118.000.000 latu liels un ārkārtējā budžetā nāk klāt
vēl 18000.000 latu, tad kopā iznāk 136.000.000 latu,
un ta nu vairs nav sašaurināšanas — to es jau vai-
rākkārt esmu uzsvēris. Ja Erniņa kungs šeit runāja
personīgi, tad es viņu vēl saprotu, jo visās sarunās
viņš nebija klāt. Ja viņš runāja frakcijas vārdā, tad
es to dziļi nožēloju, jo valdības frakcijai ir jāsaka
tas, kas ir bijis, nesagrozot faktus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski)*).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Jeršov, jūsu runas laiks ir beidzies!

L. Jeršovs (turpina)*). (Priekšsēdētājs zvanī.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Bergam.
F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija): Tir-

gošanās ar strādnieku un ierēdņu algām visgaišāk

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

parāda buržuāzijas šķiras seju. Mēs zinām, ka val-
dība piemaksā lauksaimniecībai ik gadus jau ap
40.000.000 latu. Grib piemaksāt arī fabrikantiem, bet
tanī pašā laikā strādnieku un ierēdņu algas paze-
mina.

Nav illūziju par to, ka arī šovakar algas tiks
.nosistas vēl zemāk kā iepriekš; par to visi buržuji ir
jau vienojušies. Mēs zinām, ka atkarībā no tā, kā
izšķirsies ierēdņu algu jautājums, valdība ir stādījusi
savu palikšanu vai nepatikšanu. Mēs zinām, ka arī
Breikšs un kompānija beidzot tomēr nobalsos par
algu pazemināšanu. Ja viens otrs, varbūt, šovakar
arī nobalsos pret algu pazemināšanu, tad pēc nedē-
ļas vai mēnešaalgas tomēr pazeminās kā ierēdņiem,
tā visiem strādniekiem.

_ Buržuāzija savu šķiras seju parādīja arī pagāju-
šajā sēdē_ atklātā balsošanā, kad atklātā nobalsošanā
algu jautājumā par sēdes turpināšanu vai pārtrauk-
šanu mēs redzējām, ka liela daļa no tiem, kas tagad
šeit uzstājas pret algu pazemināšanu, «nebija" zālē,
tāpēc ka nebija vēl satirgojušies uz ierēdņu ādas rē-
ķina. Tas visgaišāk pierāda, ka ierēdņiem noteikti
jānostājas atklātā šķiru cīņā pret buržuāziju. Ierēd-
ņi, bez šaubām, kā strādniecības dala, jo viņi arī ir
strādnieki, neiztiks bez šīs šķiru cīņas, bez atklātas
cīņas pret buržujiskām partijām un deputātiem;.

Ir maldīgi domāt, ka tas, ko sludina demokrā-
tiskais centrs, tiešām tā arī uztverams. Taču ne-
viens cits, kā demokrātiskā centra Zemgals, būdams
finanču ministris, pirmais uzsāka algu pazemināšanu.
Tā tad pats demokrātiskais centrs ir ievedis tos pa-
ņēmienus, pret ko tagad it kā uzstājas Breikšs.

Arī korrupcijas ziedi uz strādnieku rēķina
plaukst taisni demcentrā. Arī Ķēniņam ir ķieģeļ-
cepļu un traktorpunktu lietas. Viņš tāpat kā visi citi
panamisti ir saņēmis valsts pabalstu sabiedriskam
uzņēmumam, bet izlietojis to savām vajadzībām.Ķē-
niņš ir saņēmis valsts pabalstu traktoru pirkšanai,
bet neviens šos traktorpuinktus nekur nevarot at-
rast! Tas tikai pierāda, ka demokrātiskie centristi
tāpat kā visi citi panamisti spekulē uz ierēdņu bal-
sīm, bet ierēdņu un strādnieku intereses nodod.

_ Ievērojot to, ierēdņiem jāiet kopā ar pārējiem
strādniekiem un jānostājas uz tāda viedokļa, ka, ja
viņi kopīgi necīnīsies par sava stāvokļa nepaslikti-
nādami, tad viņu algas pazeminās. Nevar būt ne-
kādu illūzijupar to, ka viņus neaizskars, ja viņi ne-
cīnīsies kopā ar revolucionāriem strādniekiem.

Mēs zinām, ka panamas, pret kurām Breikšs ne-
uzstājas, visbiežāk sarīko demokrātiskā centra ap-
rindas, (Starpsaucieni.) _ Breikšs pagājušajā sēdē
nebūtu uzstājies par prokuroru, ja viņš darītu tā, kā
runa. (Starpsauciens.) Panamists Miezis un citi
nāk no jūsu vidus, tāpēc Breikšs, kad bija, tā sakot,
pienaglotspie sienas, bija spiests nobalsot pret Miezi.
(Starpsaucieni.)

Demokrātiskais centrs piedalās līdzi algas no-
laupīšana strādniekiem.

Berta Pīpiņa, kā šoreiz šeit, vai raudādama ru-
nā it kā par mazo cilvēku stāvokļa uzlabošanu, tur-
pretim tad, kad jāaizstāv mūsu iesniegtie likumpro-
jekti,kas visvairāk paredz uzlabot mazo cilvēku stā-
vokli, vai ir runa par ierēdņu algām, vai. par skolo-
tāju, vai ari pārējo_ strādnieku stāvokļa uzlabošanu,
viņa vienmēr nostājas pret šādiem mūsu likumpro-
jektiem. Tas pierāda, ka viņa gan liekulīgi runā par
mazo cilvēku stāvokļa uzlabošanu, bet patiesībā tā-
pat kā citi buržuji, uzlabot to negrib; pirmā izdevīgā
gadījumā — protams, vislabāk pa tumsu — viņa
vienmēr ir nostājusies pret ierēdņu un strādnieku stā-
vokļa uzlabošanu un tāpat nostāsies arī tagad,
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Berg, Jūsu runas laiks izbeidzas. (G. Zemgaļa starp-
saucieni.)

F. Bergs (turpina): Mēs zinām, ka dažādās pa-
namas valstij, t. i. strādniekiem ir nolaupīts miljoniem
latu. _ Dažādie panamisti Keniņa un Mieža veidā nāk
no demokrātiska centra. (Starpsaucieni.) Un Jūs,
Zemgal, bijāt pirmais, kas iesākāt strādnieku algu pa-
zemināšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Berg, Jūsu runas laiks ir izbeidzies!

F. Bergs (turpina): Tas, ka_ demokrātiskais
centrs uzstājas par ierēdņu un strādnieku stāvokļa
aizstāvēšanu, ir liekulība!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds budžeta kom-
misijās referentam Pastoram.

Referents A. Pastors: Augstais nams! Satver-
smes 81. panta kartība izdoto likumu par vienas ne-
dēļas papildu atvaļinājumu bez algas un ceļu aizņē-
muma 'obligāciju izsniegšanu valsts algotiem darbi-
niekiem un pārgrozījumus noteikumos par krizes lai-
ka atvilkumiem no valsts darbinieku un strādnieku
atalgojuma un no valsts izmaksājamām pensijām bu-
džetakommisijā noraidīja, atzīdama, ka budžeta kom-
misijai jānāk ar priekšlikumu atcelt šos satversmes
81. panta kārtībā izdotos noteikumus. Realizējot šos
noteikumus, valdība ietaupītu no valsts darbinieku
algām 6,7 miljoni latu. Sociālās likumdošanas kom-
misijā ietaupījumu samazināja par 1,7 miljoniem latu.
Budžet^ kommisijā, pārejot uz pantu lasīšanu, norai-
dīja ari šo projektu. Man kā budžeta kommisijās
referentam ir uzdots pateikt, ka valdības izdotie no-
teikumi ir atceļami, un sociālās likumdošanas kom-
misijās, projekti noraidāmi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds sociālās li-
kumdošanas kommisijās referentam Rimbeniekam.

Referents E. Rimbenieks: Cienītie deputātu
kungi! Garas debates par šiem likumiem ļoti mazā
mērā skāra sociālās likumdošanas kommisijās pro-
jektus. _ Vairāk runāja par valsts darbinieku algu sa-
mazināšanu, un no vienas puses aizrādīja, ka tas esot
nepieciešami jādara. Pie pašiem projektiem pakavē-
jas tikai daži runātāji.

Vispirms jāaizrāda uz iebildumiem, kas atska-
nēja no sociāldemokrātu frakcijas pārstāvja Zeibolta
kunga, it kā ģimenes piemaksas sociālās likumdoša-
nas kommisijā nebūtu taisnīgi izšķirtas, noraidot ģi-
menes piemaksu sašaurināšanu, kā bia paredzējusi
valdība, un atstājot tagadējās ģimenes piemaksas,
proti — 9—15 latu mēnesī. Jāaizrāda, ka sociālās
likumdošanas kommisijās uzskats bija tāds, ka šeit
nav runa Vienīgi par ģimenes piemaksām kā sociālu
pabalstu, bet ka'tās zināmā mērā pieskaitāmas, fakti-
skai algai, jo visumā valsts darbinieku algas nav se-
višķi lielas un ģimenes cilvēkiem diezgan grūti ar
tam iztikt; tāpēc ģimenes piemaksas bērniem jāat-
zīst par algas sastāvdaļu. Sociālās likumdošanas
kommisijā atzina, ka stāvoklis jāatstāj tāds, kāds tas
ir, t. i. lai viss algu samazināšanas smagums nekri-
stu uz ģimenes cilvēkiem, sevišķi uz tām ģimenēm,
kuram ir bērni.

Attiecībā 1 uz karavīriem jau savā referātā aiz-
rādīju, ka Saeima, nododot šos likumus kommisijai,
bija tanīs domas — pa lielākai daļai te visi runātāji
jau uz to aizrādīja — ka attiecībā uz karavīriem un
viņu ģimeņu piemaksām stāvoklis būtu iespējami jā-
labo. To sociālas likumdošanas kommisijā ir ievēro-
jusi un atstājusi piemaksas karavīru sievām, ja ģi-
menei ir bērns; ta tad nav tā, kā Dukura kungs teica,

tftjun f&_

ka kara resora darbiniekiem atstātas piemaksas par
sievām, neskatoties uz to, vai bērni ir, vai to nav;
piemaksas karavīru sievām ir atstātas tikai tad, ja
ģimenei ir bērni.

Vispār sociālās likumdošanas kommisijā ievē-
roja valdības pārstāvju paskaidrojumus, ka zināmi
samazinaļumi nepieciešami, ka tie jāizdara, jo citādi
nav iespējams atrast līdzekļus budžeta sabalansē-
šanai, un centas ievest iespējami taisnīgākus samazi-
nājumus, lai tie būtu vieglāk panesami un mazāk jū-
tami.

Tā kā nekādi citi iebildumi no runātājiem neiz-
skanēja, tad man pie šim runām arī nebūtu, ko pa-
kavēties. Es tikai gribētu lūgt Augsto namu pieņemt
sociālas likumdošanaskommisijās variantus resp. šos
likumus ka tādus, kas tomēr taisnīgāk izšķir algu sa-
mazināšanas^ jautājumu, tomēr tam pieskaras un to
atrisina, tapec ka to prasa mūsu valsts budžeta sa-
balansēšana.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kaļļistratovam personīga lietā.

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krie-
viski)*).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pārejam tagad uz
pirmā likumprojekta — likuma par pārgrozījumu no-
teikumos par krizes laika atvilkumiem no valsts dar-
binieku un strādnieku atalgojuma un no valsts iz-
maksājamam pensijām atcelšanu — apspriešanu pa
pantiem. Likšu uz balsošanu pāreju uz pantu lasī-
šanu; ja to noraidīs, tad līdz ar to šis likums būs no-
raidīts. Lieku uz balsošanu pāreju uz pantu lasī-
šanu minētam likumam. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīšanu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par pār-
eju uz pantu lasīšanu nodotas 38 balsis, pret — 53
balsis. Pāreja uz pantu lasīšanu noraidīta. Līdz ar
to šis likumprojekts ir atkritis. — Pārejam uz nāko-
ša likumprojekta —, pārgrozījumu noteikumos par
krizes laika atvilkumiem no valsts darbinieku un
strādnieku atalgojuma un no valsts izmaksājamām
pensijam_— pāreju uz pantu lasīšanu. Lieku uz bal-
sošanu pāreju uz pantu lasīšanu šim likumprojektam1.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasī-
šanu.— (Starpsaucieni.) _— Es jau nolasīju, kā šo li-
kumu sauc. Tas ir sociālās likumdošanas kommisi-
jās izstrādātais likumprojekts — pārgrozījumi notei-
kumos par krizes laika atvilkumiem no valsts darbi-
nieku un strādnieku atalgojuma un no valsts izmaksā-
jamāmpensijām. Lieku uz balsošanu šim likumpro-
jektampāreju uz pantu lasīšanu. Ja pāreju uz pantu
lasīšanu pieņems, atkritīs, budžeta kommisijās priekš-
likums —, šo likumprojektu noraidīt, un mēs apsprie-
dīsim to pa pantiem. Lieku uz balsošanu pāreju uz
pantu lasīšanu šim likumprojektam. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīša-
nu. Beidzot_ lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 46 bal-
sis, pret — 35 balsis. Pāreja uz pantu lasīšanu pie-
ņemta. — Ludzu nolasīt virsrakstu.

Sekretārs J. Kauliņš: ,
..Pārgrozījumi noteikumos par krizes laika atvilkumiem

no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma un no valsts, iz-
maksājamam' pensijām,."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsrak-
sta neviens neveļas? Virsraksts nāk nobalsošanā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņem-

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi, pieņemts. — Ludzu nolasīt ievada tekstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
«Noteikumos par krizes laika atvilkumiem no valis darbi-

nieku un strādnieku atalgojuma un no valsts izmaksājamam
pensijām (lik. kr. 1932. g. 8;_ valsis civildienesta nolikuma
1932. g. izd. VI piel.) izdarīt šādus pārgrozījumus:"

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Vārdu pie ievad?
teksta neviens nevēlas? Ievada teksts nāk nobal-
sošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ievada teksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Ieva-
da teksts vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt I no-
dalījumu.

Sekretārs J. Kauliņš:
..Noteikumu 8. pantu ar piezīmi izteikt tā:
8. Qime _nes piemaksu darbiniekiem, kam tāda pienākas

saskaņā ar ša nolikuma 35. pantu un noteikumu par valsts
darbinieku atalgojumu (lik. kr. 1929. g. 156) 31. un 53. pantu,
izsniedz 8% no algas, bet ne mazāk par 9 latiem un ne vai-
rāk par 15 latiem mēnesī par katru apgādājamu bērnu. Ģi-
menes piemaksas par sievu neizsniedz.

1. piezīme. Kā obligātoriskā dienesta, tā arī kara re-
sora algu kategorijās ierindotie karavīri saņem ģime-
nes piemaksu arī par sievu, ja ģimenei ir bērns, par
kuru maksā ģimenes piemaksu.

2. piezīme. Pārstāvību darbiniekiem un militārpārstāv-
jiem ārzemēs ģimenes piemaksu izsniedz par sievu un
par katru bērnu 5% apmērā no algas un konjunktūras
piemaksas."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dukuram.

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Ar šis dienas Saeimas lēmumu mēs esam no-
nākuši politiskā situācijā — esam nonākuši jaunā po-
litiskā situācijā tanī nozīmē, ka valdības bāze reizē
ar budžeta kommisijās priekšlikuma noraidīšanu ir
pārmainījusies, ir paplašinājusies. Šī bāze ir papla-
šinājusies tanī nozīmē, ka valdības viedoklim ir pie-
vienojusies viena daļa līdzšinējās opozīcijas, proti —
visas pilsoniskās minoritātes.

Reizēar to ļoti kļūmīgā stāvoklī ir nonākuši dē-
mokratiskā_ centra pārstāvji, kuri līdz šim 1sastādīja
arī nacionālās atmodas valdības otrā izdevumā to
daļu, kas uzskatīja par savu pienākumu cīnīties par
to, lai valsts darbinieku algas netiktu samazinātas.
Ar šīs dienas plenārsēdes lēmumu koalīcija Bļodnie-
ka kunga vadībā ir pateikusi demokrātiskajam
centram: jums durvis ir atvērtas, esiet tīk laipni —
vācieties prom; mums ir cita koalīcija, kura valsts
darbinieku algu samazināšanas jautājumāiet kopā ar
valdību.

Pēc visām zīmēm spriežot, jāsaka, ka demokrā-
tiskais centrs šo mājienu — ārā pa durvīm — negrib
saprastun paliks valdībā arī turpmāk. Šāds necie-
nīgs stāvoklis, protams, šai partijai ir visaugstākā
mērā kompromitējošs, un tas liecina tikai to, ka de-
mokrātiskais centrs nekad nav domājis nopietni cī-
nīties par valsts darbinieku algu paturēšanu līdzši-
nējos apmēros. Demokrātiskais centrs vārdos gan
it kā grib cīnīties pret to, bet pēc būtības ir pilnā mē-
ra samierinājies ar to, ka valsts darbinieku algas tiks
samazinātas.

Ar plenārsēdes pieņemto lēmumu noraidīt bu-
džeta kommisijās priekšlikumu, kas liek priekšā val-
dības satversmes 81. panta kārtībā izdotos noteiku-
mus par ierēdņu algu samazināšanu noraidīt, ir pa-
nākts tas, ka reizē ar to plenārsēde ir pārgājusi uz
sociālās likumdošanas kommisijās varianta pantu la-
sīšanu, proti, ka algu samazināšana notiek un notiek
pagaidām tādā redakcijā, kādā to ir likusi priekšā so-
ciālās likumdošanas kommisijā.

Krājumā Saeimas Stenoerafu
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

Mes nezinām vēl,kādā veidā attiecīgie panti tiks
pieņemti galīgā nobalsojumā, bet šobrīd uzskatām
par savu pienākumu mēģināt panākt, lai sociālās II-
lumdošanas kommisijās projektā vismaz tiktu izla-
bots viss tas, ko tur var labot.

Sociāldemokrātu frakcijas uzdevumā pārgrozīju-
mos noteikumos par krizes laika atvilkumiem es lieku
priekšā 1. pantu grozīt. Šis I nodalījums sociālās li-
kumdošanas kommisijās redakcijā atšķiras no val-
dības 81. panta kārtībā izdotajiem noteikumiem ar
to, J_a tas restaurē ģimenes piemaksas bērniem, bet
tanī pašā_ laikā neatjauno ģimenes piemaksas sie-
vām, kurām ir bērni. Tas paredz arī izņēmumu at-
ir —paturēt līdzšinējos apmēros ģimenes piemaksas
sievām turpmāk tiek paturētas. Mūsu priekšlikums
ir — paturēt līdzšinējos apmēros ģimenes piemaksas
tam valsts darbinieku sievām, kurām ir bērni. So-
ciāldemokrātu frakcijas uzdevumā lieku priekšā I
nodalījuma pec vārdiem „un ne vairāk par 15 latiem
mēnesī par" likt vārdus „sievu-bērnu māti un". Tas
nozīme, ka ģimenes piemaksas par valsts darbinieku
sievām, kuram ir bērni, tiek paturētas spēkā tāpat
ka līdz šim.

Tanī pašā laikā mēs liekam priekšā strīpot pan-
ta beigu nodalījuma pēdējo teikumu „ģimenes pie-
maksas par sievu neizsniedz".

Tādi ir mūsu priekšlikumi pie pirmā likumpro-
projekta. Tas ir mazāk svarīgs nekā otrs likumpro-
jekts, par kuru mums būs runa tūlīt pēc šī likum-
projekta pieņemšanas.

Ja Saeimas vairākums atrastu par iespējamupie-
ņemt šo mušu priekšlikumu, tad attiecībā uz ģime-
nes piemaksām būtu restaurēts līdzšinējais stāvoklis.
Sociāldemokrātu frakcijas vārdā lieku priekšā pie-
ņemt mūsu pārlabojumus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kiršteinam.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Deputātam Dukura kungam vareni
iepaticies jau agrāk un arī šodienuzstāties par koali-.
cijas politisko šveicaru (sauciens pa kreizi: „Kā
ta?!"),_kurš grib norādīt demokrātiskā centra frak-
cijai, ka viņai uzvesties. Dukura kungs, mums Jūsu
pakalpojumi nemaz nav vajadzīgi! Mēs gluži labi zi-
nām, ka arī jus šo valsts darbinieku likumu lietā va-
dāties no principa — jo sliktāk, jo labāk, un tāpēc
jums patiktos, lai mēs balsotu pret šo uzlaboto liku-
mu, un statos, spēkā valdības izdotais likums.
Mēs, Dukura kungs, tā neskatāmies. Mēs gribam
panākt iespējami labāku stāvokli ierēdņiem, un ja
šeit valsts darbiniekiem ir dota iespēja atgūt 1,700.000
latu, tad būtu pavisam neprātīgi balsot pret šo uzla-
bojumu.

Bez tam mēs iesniedzam priekšlikumu, ka sie-
vām piemaksas vajaga atstāt.

Par to, kā mums izturēties pašreizējā stāvoklī,
mēs lemsim bez jūsu padomiem.

Pruiekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds sociālās
likumdošanas kommisijās referentam Rimbeniekam.

Referents E. Rimbenieks: Cienījamie deputātu
kungi! (Sarunāšanas.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu maz-
liet vairāk uzmanības! Referents dod atsauksmi par
iesniegtajiem pārlabojumiem.

Referents E. Rimbenieks (turpina): Te ir Du-
kura un Kiršteina kungu pārlabojumi, pie kam Duku-
ra kungs liek priekša 1 nodalījumā pēc vārdiem „ne
vairāk par 15 latiem mēnesī" likt vārdus „sievu-
bērnu mati u. t. t."; beidzamo teikumu „Qimenes

13



387 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 10. sēde 1933. gada 30. maija. 388

piemaksas par sievu neizsniedz" — strīpot. Man
jāsaka, ka šis jautājums,bija pacelts arī sociālās li-
kumdošanas kommisijā

^
bet, ievērojot to, ka valdī-

bas priekšlikums bija tāds, ka algu pazemināšana ir
vajadzīga,_ lai varētu sabalansēt budžetu, un ka ta-
gadēja stāvokļa_ atstāšana, ko vēlas iesniedzēji, to
nesasniedz, sociālās likumdošanas kommisijā to ir
noraidījusi.

Man jāizsakās pret visiem pārlabojumiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie I nodalījuma de-

putāts R. Dukurs iesniedzis priekšlikumu —
pēc vārdiem „u,n ne vairāk par 15latiem mēnesī par"

likt vārdus „sievu-bērnu māti un".
Šis teikums tad skanētu tā: „un ne vairāk par

15 latiem mēnesī par sievu-bērnu māti un katru ap-
gādājamu bērnu." — Tālāk deputāts R. Dukurs liek
priekša

beidzamo teikumu: „Ģimenes piemaksas par sievu ne-
izsniedz" — strīpot.

Tādu pašu priekšlikumu ir iesniedzis arī depu-
tāts K. Kiršteins. Vispirms lieku uz balsošanu depu-
tāta Dukura priekšlikuma pirmo daļu. Referents iz-
sacījās pret to. Lūdzu paceltiestos, kas ir par depu-
tāta Dukura priekšlikuma pirmās dajas pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Du-
kura priekšlikuma pirmās, daļas pieņemšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties, tos, kas atturas. Par deputāta
Dukura priekšlikuma pirmās daļas pieņemšanu no-
dotas 39 balsis, pret — 48 balsis, atturējušies 3. De-
putāta Dukura _priekšlikum,a pirmā daļa noraidīta. —
Nobalsošana nāk deputāta Dukura priekšlikuma otrā
daļa un deputāta Kiršteina priekšlikums. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Dukura un deputāta
Kiršteina priekšlikuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Dukura priekšlikuma otrās daļas un deputāta Kirštei-
na priekšlikuma pieņemšanu nodots 40 balsu, pret —
50 balsu. Ta tad arī tas noraidīts. — Nobalsošanā
nak I nodalījums sociālās likumdošanas kommisijās
redakcija. Ludzu pacelties tos, kas ir pret I nodalī-
juma pieņemšanu sociālās likumdošanas kommisijās
redakcija. Tādu nav. Kas atturas? Nav. I no-
dalījums sociālas likumdošanas kommisijās redakci-
ja vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt II noda-
lījumu.

Sekretārs J.Kauliņš:
«Noteikumu pastāvēšanas laiku pagarināt, liekot noteiku-

mu beigas 1933. g. 31. decembra vietā 1934. g. 31. martu."
Priekšsēdētājs?. Kalniņš: Vārdu pie II nodalī-

juma neviens neveļas? II nodalījums nāk nobalso-
šana. Ludzu pacelties, tos, kas ir pret II nodalījuma
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. II no-
dalījums vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt no-
slēguma tekstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Šie pārgrozījumi stājas spēkā 1933. g. 1. jūnijā.
Ar šo atcelti pārgrozījumi noteikumos par krizes, laika

atvilkumiem no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma
un no valsts izmaksājamām pensijām (lik. kr. 1933. g. 116)."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Noslēguma teksts nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret noslēguma teksta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Noslēgu-
ma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk
likums visuma. Ludzu pacelties tos, kas ir pret li-
kuma pieņemšanu visumā. (Sauciens no vietas:
„Kur tad demokrātiskais centrs?") Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par likuma pieņemšanu visumā.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par liku-
mu visuma nodotas 52 balsis, pret — 28 balsis. Li-

kums visuma pieņemts. — Vārds redakcijas kom-
misijās referentam Milbergam.

Referents G. Mīlbergs: Redakcijas, kommisijā
šinī likuma neka nav labojusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi
piet redakcijas kommisijās ziņojumu? Iebildumu
nav. Redakcijas kommisijās ziņojums ir ievērots, —

Deputāts A. Dinbergs iesniedzis rakstītu pazi-
ņojumu par balsošanas motīviem:

„Balsoju par šā likuma noraidīšanu (kā valdības, tā so-
ciālas likumdošanas kommisijās variantos), jo pēc manas pār-
liecības: 1) likums ir netaisns, tādēļ, ka ar to iegūtās sum-
mas ies citu pilsoņu paradu segšanai; 2) valsts saimniecības
bezplana vadīšana neizbēgami prasīs vēl turpmākus algu sa-
mazinājumus; 3) mazinot pirktspējas un tai pašā laikā pie-
šķirot ārkārtīgus pabalstus, kā arī piemaksas neproduktīvām
vajadzībām, ko valsts kase nav spējīga segt, mūsu valsts saim-
niecība tiek vesta pretim saimnieciskam sabrukumam."

Vārds deputātam Dinbergam mutvārdu paskai-
drojumam. Deputāts Dinbergs no vārda atsakās.
— Deputāts J, Breikšs _ iesniedzis rakstītu paziņoju-
mu par balsošanas motīviem:

„Balsoju par pārgrozījumiem noteikumos par krizes lai-
ka atvilkumiem, u. t. t. tadeļ, ka tie uzlabo darbinieku stāvokli
kopsumma par 1,7 miljoniem latu, salīdzinot ar valdības 81.
panta kartība izdoto likumu."?

Vārds deputātam Breikšam mutvārdu paskai-
drojumam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Mēs balsojām par sociālās
likumdošanas kommisijās projektu visumā tāpēc, ka
budžeta kommisio'as priekšlikums — atcelt valdības
izdoto likumu ir noraidīts, un ja nu noraidītu arī so-
ciālas likumdošanas kommisijās projektu, tad paliktu
speķa valdības_izdotais likums, kas ir par 1,7 miljo-
niem latu sliktāks. Ka tas tiešām tā, to jau pierā-
dīja latgaliešu kristīgo frakcija, kuri slējās kājās —
piedodiet par izteicienu — kopā ar sociāldemokrā-
tiem ; sak'_— jo vairāk atņem, jolabāk. Es domāju,
ka sociāldemokrātu taktika ir nepareiza; tie grib, lai
ierēdņiem atņemtu 1,7 miljoni latu vairāk. (R. Dukurs
no vietas: „Nevajaga nemākulīgi taisnoties!") Du-
kura kungs, vai nav ta, ka jūs gribat atņemt- tiem ma-
zajiem ieredņiern arī tos 80 latus mēnesī, kas faktiski
skaitās, bet ko viņi nesaņem?!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu likumam par noteikumu par
vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez algas un
ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšanu valsts algo-
tiem darbiniekiem atcelšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīša-
nu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 39 balsis,
pret — 47 balsis. Pāreja uz pantu lasīšanu noraidī-
ta. Sis likumprojekts atkrīt. —

Nākošais — 6. dienas kārtības punkts — sociā-
las likumdošanas kommisijās izstrādātais likums par
vienas nedēļas atvaļinājumu bez algas un ceļu aizņē-
muma obligāciju izsniegšanu_valsts algotiem; darbi-
niekiem. Nobalsošana nak pāreja uz pantu lasīšanu.
Ludzu pac,elties_ tos, kas ir par pāreju uz pantu lasī-
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju
uz pantu lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par pāreju uz pantu lasīšanu
nodotas 56 balsis, pret to nodotas 32 balsis. Pāreja
uz pantu lasīšanu pieņemta. Līdz ar to noraidīts bu-
džeta kommisijās priekšlikums, — Lūdzu nolasīt
virsrakstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Likums par_ vienas nedējas papildu atvaļinājumu bez

algas un ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšanu valsts algotiem
darbiniekiem.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vardu pie virsraksta
neviens neveļas? Virsraksts nak nobalsošanā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbal-
sīgi pieņemts. — Ludzu nolasīt 1. pantu.

Sekretārs J.Kauliņš:
„Valsts (arī valsts autonomo uzņēmumu) algotiem dar-biniekiem, kuru alga pārsniedz Ls 80.— mēnesī, to skaitā ari

skolotajiem, kas dalu no algas saņem no valsts līdzekļiem,
V. no algas (atskaitot krizes laika atvilkumus un nomaksas
bezdarba apkarošanas un pensiju fondā) par 1933. g. jūniju
izniedzama iekšēja 1931. g. ceļu aizņēmuma obligācijās; ne-
atkarīgi no tam jāietur */_ no algas par 1934. g. februāri, kas
kompensējams, piešķirot darbiniekiem 1933./34. saimniecības
gada vienas nedējas ilgu papildu atvaļinājumu. Šis atvaļinā-
jums no pensijas izdienas nav izslēdzams. Mācības spēki un
skatuves darbinieki papildu atvaļinājumu izlieto attiecīgo ie-
stāžu darba pārtraukuma laikā.

Piezīme._ Uz darbinieka vēlēšanos papildu atvaļinājuma
vieta viņam jzsniedzamas_ šinī pantā noteiktā kārtī-
ba ceļu aizņēmuma obligācijas."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dukuram.

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Godājamie depu-
tātu kungi! Demokrātiskā centra pārstāvja argu-
mentācija attiecība uz pirmo likumprojektu bija aug-
stāka mēra nepārliecinoša. Breikša kungs centās
pieradīt, ka viņi esot mēģinājuši glābt to, kas glāb-
jams. Mes arī esam ta noskaņoti, ka jāglābj tas,, kas
glābjams; bet tamdēļ, lai glābtu kaut 1.700.000 latu,
mes neatradām par iespējamu balsot par to, ka valsts
ierēdņiem atņem 5.000.000 latu, un tāpēc mēs kon-
sekventa balsojam pret valsts darbinieku stāvokļa
pasliktināšanu ka attiecībā uz 5.000.000 latu, tā ari
attiecība uz 1.700.000 latu. Šinī ziņā demokrātiskais
centrs, redzēdams, ka viņa ieņemtā pozīcija pirmā
gājiena ir aplama, otra balsošanas gājienā nobalsoja
kopa ar mums. (/. Breikša starpsauciens.)

, Kas attiecas uz šo likumprojektu par obligāci-
jām un vienas nedēļas atvaļinājumu bez algas, tad
tasir tas svarīgākais valsts darbinieku algu paslik-
tināšanas lieta. Pirmais likumprojekts runāja tikai
par ģimenes piemaksām, tāpēc tas mazāk skar visus
valsts darbiniekus; bet šis obligāciju likums un li-
kums par atvaļinājumu bez algas, skar bez izņē-
muma visus valsts darbiniekus.

Sociāldemokrātu frakcija domā, ka arī šinī li-
kuma varētu izdarīt attiecīgus pārlabojumus, kas uz-
labotu stāvokli maksimālos apmēros. Mūsu uzskats
ir tāds, ka vispirmam_ kārtām vajaga panākt to, lai
algu_ pazemināšanu, kāda paredzēta šinī likumpro-
jekta, iesāktu nevis ar tiem darbiniekiem, kuri sa-
ņem 80 latu mēnesī, bet to varētu sākt tikai ar dar-
biniekiem, kuri saņem vismaz 150 latu mēnesī.

Demokrātiskais centrs ir iesniedzis priekšliku-
mu algu pazemināšanu sākt tikai ar tiem darbinie-
kiem, kuru alga ir 300 latu mēnesī. Arī sociāldemo-
krātu frakcija balsos par šo priekšlikumu. Mēs ne-
ceļam, iebildumus pret to, ka. šai skaitā ietver ari
augstākas kategorijas, no vidējām ņemot; bet ja šis
priekšlikums neies cauri, tad mēģināsim glābt vis-
maz zemākas kategorijas; tāpēc mēs liekam, priekšā
1. panta savu pārlabojumu — vārdu „Ls 80.— mē-
nesī" vieta likt „Ls 150.— mēnesī".

Otrs mušu priekšlikums šī likuma 1. pantā pa-
redz pavisam strīpot bezalgas atvaļinājumu. Valsts
darbinieki nevar iztikt ar % algas mēnesī. Vismaz
par zemākam un vidējam valsts darbinieku katego-
rijām mes to varam noteikti pateikt. Jau vispārīgās
debates mums nācās uzsvērt, ka arī vidējo katego-
riju valsts darbinieku stāvoklis ir caurmērā tāds, ka
viņi sava budžeta galus var savilkt kopā ik mēnesi
tikai ar vislielakiem sašaurinājumiem, ar vislielāko
taupību un oikonomiju. Ja nu tagad viņiem 1nāksies

savu budžetu samazināt par 1[i, tad tas nozīmēs,
ka visiem valsts darbiniekiem neizbēgami šo mēnesi
bus jādzīvo uz krēdita. Mēs domājam, ka šis nedē-
ļas atvaļinājums, kas paredzēts likumprojekta 1. pan-
ta, pavisam strīpojams, jo valsts darbinieki tagadē-
jos apstākļos šādu stāvokli panest nevarēs.

Mūsu trešais priekšlikums grib dot valsts darbi-
niekiem iespēju ceļu aizņēmuma obligācijas, kuras
vienasnedeļas algas vietā viņiem grib iesmērēt, vir-
zīt talak. Valdība ar šīm ceļu aizņēmumā obligāci-
jām grib valsts darbiniekiem samaksāt vienas nedē-
ļas algu; ta tad valdība uzskata šīs obligācijas par
maksašanas _ līdzekli valsts darbiniekiem. Ja valdī-
ba stāv uz tada_ viedokļa, ka šīs obligācijas viņai (val-
dībai) ir maksāšanas līdzeklis valsts darbinieku al-
gām, tad mes gribam šo pašu domu izplatīt tālāk un
teikt, Jai tad arī valsts darbiniekiem šīs obligācijas ir
maksāšanas līdzeklis viņu tālākos pienākumos, proti
—- lai valsts darbiniekiem būtu tiesība ar šīm obli-
gācijām samaksāt īri un tanī pašā laikā segt savus
.valsts nodokļu un nodevu maksājumus. Ja valsts
ierēdņiem busiespejams obligācijas, kas viņiem tiks
izsniegtas nedēļas algas apmērā, realizēt par normā-
lo
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vērtības, kas neizbēgami notiks, tad lielu daļu obli-
gāciju valsts darbinieki varēs novietot arī namsaim-
nieku kabata. Nav normāli,_ ka valsts darbiniekiem
vieniem pašiem uzliek pienākumu ņemt šīs obligā-
cijas. Ja_ jau valstij ir radies tāds stāvoklis, ka pie-
spiedu kārta vienai iedzīvotāju grupai ar varu uz-
spiež_ obl__acijas, tad ļaujiet arī valsts darbiniekiem
dot tas talak ka maksāšanas līdzekli, ar kuru nokār-
tot savas maksas, ar kuru nomaksāt arī valsts no-
dokļus

^
un nodevas.

Tādi ir mūsu priekšlikumi, kas zīmējas uz šī li-
kuma 1. pantu. Tie arī ir vissvarīgākie. Ja šos
priekšlikumus pieņems, tad tiks anulēts valsts darbi-
nieku stāvokļa pasliktinājums 5.000,000 latu apmērā.

Es domāju, ka visiem tiem, kas uzskata, ka
valsts_darbinieku stāvoklis nav pasliktināms, ka tas
nozīme lielas iedzīvotāju dalās pirkšanas spēju sa-
mazināšanu, kas ietekmēs valsts iekšējo tirgu vis-
pār —, tiem katra ziņā jābalso par mūsu priekšli-
kumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rimbeniekam.

E. Rimbenieks (kristīgais darba bloks): Cienī-
jamie deputātu kungi! Es vēlos iesniegt pārlaboju-
mu pie 1. panta piezīmes. 1. panta piezīmē pare-
dzēts, ka uz darbinieku vēlēšanos papildu atvaļinā-
juma vietā viņiem izsniedzamas šinī pantā minētā
kartība ceļu aizņēmumu obligācijas. Stāvoklis ir
tāds, ka tad, ja darbinieks atrod, ka viņš atvaļinā-
jumu neveļas izlietot, viņš var saņemt šī atvaļināju-
ma vieta obligācijas, kurām taču zināmos apstākļos
tomēr ir ^ava vērtība

un
nozīme. Stāvoklis tagad

nu var but tāds, ka, varbūt kādam resoram nemaz
nav iespējams piešķirt papildu atvaļinājumu — kaut
kādu iemeslu deļ nav iespējams to dot; tāpēc es lie-
ku priekša papildināt pantu vēl ar to, ka ceļu aizņē-
muma obligācijas 1U: mēneša algas apmērā izsniedza-
mas arī tiem darbiniekiem, kuriem darba apstākļu dēļ
papildu atvaļinājumu nevar piešķirt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kiršteinam.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Dukura kunga otrā runā noskaidro-
jas, ka viņš ir _vienkarši _pārskatījies, un ka viņa sir-
snīga uzstāšanas pret demokrātisko centru ir dibinā-
ta vienkārši uz pārpratumu. Viņa paša frakcijas
biedri apliecina, ka nav bijis tā, kā viņš teica, bet dē-

13*
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mokratiskais centrs ir balsojis par budžeta kommi-
sijās priekšlikumu, tā tad ir centies visus 7 miljonus
latu novelt no darbinieku pleciem. Dukura kungs, ne-
zin kāpēc, šoreiz mūsu frakciju nav varējis saskatīt.
Mēs redzam, ka tālākajos darbos arī Dukura kungs
sāk iet to pašu ceļu, ko ejam mēs, proti, cenšas pa-
nākt zināmus uzlabojumus. Pie tam man jāliecina,
ka viņš ir daudz mērenāks nekā mēs — viņš ir ar
mieru aplikt arī vidējos darbiniekus. Mēs sakām,
ka papildu atvaļinājums dodams tikai tiem darbinie-
kiem, kuru alga ir ne mazāka par 300 latiem mēnesi.
Tas attiecas uz direktoriem, deputātiem u. t. t. De-
putāts Dukurs, turpretim, grib to attiecināt arī uz vi-
dējiem darbiniekiem, ar algu, sākot no Ls 150.— mē-
nesī. Tā tad šinī ziņā viņš vēl vairāk iet pretim
valdības likumiem. Mēs esam iesnieguši priekšliku-
mu — papildu atvaļinājumu attiecināt tikai uz tiem
darbiniekiem, kas saņem ne mazāk par 300 latiem
mēnesī. Ja to nepieņems, mēs balsosim par Dukura
kunga priekšlikumu.

Attiecībā uz atvaļinājuma termiņu mēs esam ie-
snieguši priekšlikumu — jūnija mēneša vietā likt
septembra mēnesī. Diezgan plašas darbinieku ap-
rindas aizrāda, ka obligācijas saņemt jūnija mēnesī
būtu ārkārtīgi smagi. Vispirms tas ir svētku mēne-
sis; tad iznāktu it kā sliktas Jāņu zāles. Otrkārt,
darbinieki ar saviem maksājumiem nav iekārtoju-
šies tā, lai nākošo mēnesi varētu iztikt bez 1(i algas.
Ja pirmo atvaļinājumu dotu septembra mēnesī, tas
būtu zināms atvieglojums.

Mēs balsosim arī par sociāldemokrātu priekšli-
kumu, kas arī paredz zināmu atvieglojumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Jāaizrāda, ka
vispārīgi šis likums — arī tā 1. pants— sociāldemo-
krātu strādnieku frakcijai nav pieņemams, kaut arī
šeit demokrātiskais centrs un mūsu frakcija liek
priekšā zināmus pārlabojumus. Mēs esam pārlieci-
nāti, ka tos noraidīs, un likumu pieņems tādā veidā,
kādā tas ir tagad. Tas nedrīkstētu notikt, jokatrs
kārtīgs saimnieks savu dzīvi iekārto tā, kā atļauj
viņa paredzamie līdezkļi un arī saviem, darbiniekiem
atļauj iekārtoties saskaņā ar tiem līdzekļiem, ko viņi
turpmāk saņems.

Valdības un arī sociālās likumdošanas kommi-
sijās projekts valsts darbiniekiem to neatļauj, jo jau
pec 2 dienām stāsies spēkā likums, proti — ar 1. jū-
niju izsniegs obligācijas, un algas apcirps. Valsts
darbinieki nonāks tādā stāvoklī, ka viņi savu dzīvi
nekā nevarēs iekārtot.

Lai valsts darbinieki savu dzīvi varētu iekārtot,
iesniedzu priekšlikumu — jūnija vietā likt augustu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dinbergam.

A. Dinbergs (dzelzceļnieku, valsts darbinieku,
amatnieku un strādnieku arodnieciskā apvienība):
Deputātu kungi! Likums, par kuru patlaban ir runa,
valsts darbiniekiem' nav pieņemams: tāpēc es balso-
šu pretto, bet tā kā tomēr paredzams, ka šeit atkal,
tāpat ka pirmīt, var rasties vairākums, kas šo liku-
mu pieņems, tad, pats par sevi saprotams, jārūpējas,
lai to padarītu kaut cik pieņemamāku.

Šeit iesniedza dažādus priekšlikumus. Es bal-
sošu par tiem, jo arī tie zināmā mērā uzlabo valsts
darbinieku stāvokli, kaut gan viens no tiem, kurā ir
runa par valsts darbiniekiem, kas saņem 300 latu un
vairāk mēnesī, nav nekas vairāk kā tīra dēmagoģija.
Tomēr par šiem priekšlikumiem es varēšu balsot.
Ja tos pieņemtu, mans priekšlikums atkristu.

Pretējā gadījumā es lieku priekšā noteikumu par
vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez algas un
ceļu aizņēmuma obligāciju izsniegšanu valsts algo-
tiem darbiniekiem 1. panta piezīmi papildināt ar šā-
du tekstu : _„Atvilkums no darbinieku algām par 1933.
gada jūnijā izsniedzamām ceļa aizņēmuma obligāci-
jām izdarāms 3 termiņos: 1933. gada jūnijā, jūlijā
un augustā pa V» no izsniegto obligāciju vērtības.

Atvilkums no darbinieku algām 1933./34.budžeta
gadā par vienas nedēļas papildu atvaļinājumu bez
algas vai tā vietā izsniedzamām ceļa aizņēmuma
obligācijām izdarāms 2 termiņos: 1934. gada februārī
un martā par pusi no atvilkuma kopsummas."

Šo priekšlikumu es šeit iesniedzu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.

Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Man jāsaka, ka daži

no priekšlikumiem, piemēram priekšlikums par al-
gas paaugstinājumu, no kura vajadzētu sākt atskai-
ti^ ceļu aizņēmuma obligācijas, bija iesniegti arī so-
cļalas likumdošanas kommisijā. Tomēr, kā jau aiz-
rādīju, sociālās likumdošanas kommisijā, rēķinoties
ar to stāvokli, ka valdībai nav līdzekļu, atzina, ka
šinī ziņa nekas nebūtu grozāms; tāpēc man jāizsa-
kās pret iesniegtajiem priekšlikumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: _ Lūdzu, kungi, uz-
manību, jo ir iesniegti svarīgi pārlabojumi 1. pantā!
— Deputāts K. Kiršteins liek priekšā

1. pantā skaitļa Ls 80.— vietā likt Ls 300.— un vārda
,.juniju" vieta likt ..septembri".

Deputāta
^

Kiršteina priekšlikuma otrā daļa sa-
krīt ar deputāta P. Zeibolta priekšlikumu. Ari depu-
tāts Zeibolts liek priekša

strīpot vārdu Jūniju" un tā vietā likt ..septembri".'
Deputāts R. Dukurs liek priekšā . . .(Troksnis.)

Ludzu, kungi, vairāk uzmanības! . . .
1. pantā vārdu „Ls 80:— mēnesī" vietā likt vārdus „Ls

.150.— mēnesī".

Tālāk deputāts R. Dukurs liek priekšā
1, pantā strīpot panta beigas, sākot ar vārdiem: «ne-

atkarīgi no tam..." līdz beigām.

Deputāts E. Rimbenieks liek priekšā
1. panta piezīmi papildināt tāj _ ,.Tāpat ceļu aizņēmuma

obligācijas 1k mēneša algas apmērā izsniedzamas, darbinie-
kiem, kuriem papildu atvaļinājumu nevar piešķirt darba ap-
stākļu deļ."

Deputāts A. Dinbergs liek priekšā
1. panta piezīmi papildināt ar sekojošo:
«Atvilkums no darbinieku algām par 1933. g. jūnijā iz-

sniegtam ceļu aizņēmuma obligācijām izdarāms 3 termiņos:
1933. g. jūnija, jūlija un augustā, pa V» no izsniegto obligāciju
vērtības.

Atvilkums no darbinieku algām 1933./34. budžeta g. par
1 nedēļas atvaļinājumu bez algas vai tai vietā februāra mē-
nesī izsniegtām ceļu aizņēmuma obligācijām izdarāms 2 ter-
miņos: 1934. g. februāri un martā pa V. no atvilkuma kop-
summas."

Beidzot deputāts R. Dukurs liek priekšā
pieņemt jaunu 2. piezīmi:_
„Ar ceļu aizņēmuma obligācijām valsts darbinieki var sa-

maksāt īres maksu un valsts nodokļus un nodevas."
Balsošanas kārtība būs šāda. Vispirms likšu

uz balsošanu pārgrozījumus 1. panta pirmajā daļā
hdz serņikolam, t. i. beidzot ar vārdu «obligācijās".
Attiecība uz šo daļu ir iesniegti 2 resp. 3 pārlaboju-
mi. Tos ir iesnieguši deputāti K. Kiršteins, P. Zei-
bolts un R. Dukurs. Vispirms attiecībā uz skaitli
„Ls 80.—" ir iesniegti priekšlikumi — deputāta
Kiršteina un deputāta Dukura priekšlikums. Vīs-
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pirms likšu uz balsošanu radikālāko — deputāta
Kiršteina priekšlikumu — Ls 80.— vietā likt Ls
300.—. Ja šopriekšlikumu pieņems, deputāta Duku-
ra priekšlikums atkritis; ja to noraidīs, nāks nobal-
sošana Dukura priekšlikums, — „Ls 80.— mēnesī"
vietā jikt „Ls 150.— mēnesī". Pēc tam nāks nobal-
sošana deputātu Kiršteina un Zeibolta iesniegtais
priekšlikums vārda Jūniju" vietā likt «septembri".
Pēc tā nāks nobalsošanā deputāta Dukura priekšli-
kums strīpot 1. panta pēdējo daļu, sākot ar vārdiem
«neatkarīgi no tam . . ." līdz beigām. Ja deputāta
Dukura priekšlikumu pieņems, piezīme būs strīpota
un deputātu Rimbenieka un Dinberga iesniegtie pār-
labojumi 1. piezīmē_ atkritīs; ja deputāta Dukura
priekšlikumu noraidīs, nāks nobalsošanā deputātu
Rimbenieka un Dinberga iesniegtie i. panta piezī-
mes papildinājumi. Ja deputāta Dukura priekšliku-
mu — strīpot 1. panta pēdējo daļu — noraidīs,
nāks nobalsošanā otrs deputāta Dukura priekšli-
kums — 1. pantu papildināt ar jaunu 2. piezīmi;
bet ja deputāta Dukura pirmo priekšlikumu pieņems,
tad šī piezīme atkritīs. Vai ir skaidrs? —

Sāksim balsot! _ Vispirms — pārlabojumi 1.
panta pirmajā daļa. Deputāts K. Kiršteins liek
priekša

„Ls 80.—" vietā likt „Ls 300.—".
Referents izsacījās_ pret šo priekšlikumu. Lie-

ku touz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Kiršteina priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret deputāta Kiršteina priekšli-
kumu. (J. Višņa no vietas: «Vajadzētu noskaidrot,
kur ir deputāts Beldavs!") Beidzot lūdzu pacelties
tos,_kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Par de-
putāta Kiršteina priekšlikumu attiecībā uz 1. panta
pirmodaļu nodotas 37 balsis, pret — 52 balsis.
Deputata_ Kiršteina priekšlikums noraidīts. — No-
balsošanā nāk deputāta Dukura priekšlikums —

„Ls 80.— mēnesī" vietā likt „Ls 150.— mēnesī".
Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lū-

dzu pacelties tos, kas ir par deputāta Dukura priekš-
likumu

^
^Saucieni pa_ kreisi: «Kur Tēriņš palicis?"

— „Beres!" — «Mācītāji! mācītāji!") Tagad lū-
dzu pacelties tos,kas ir pret deputāta Dukura priekš-
likumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas,
Tādu nav. Par deputāta Dukura priekšlikumu nodo*
tas 45 balsis, pret — 46 balsis. Deputāta Dukura
priekšlikums noraidīts,. (Starpsaucieni. — Bruno
Kalniņš no vietas: «Sander! Sander!?" — Priekš-
sēdētājs zvanī.) Turpināsim balsošanu! — Nobal-
sošanā nāk deputātu K. Kiršteina un P. Zeibolta
priekšlikums —

1. panta pirmajā daļā
vārda «jūniju" vietā likt „septembri".
Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lū-

dzu pacelties tos, kas ir par deputātu Kiršteina un
Zeibolta priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Par deputātu Kiršteina un Zeibolta priekšli-
kumu nodotas 39 balsis, pret — 49 balsis, atturē-
jies 1. Deputātu Kiršteina un Zeibolta priekšlikums
noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta Dukura
priekšlikums —

1. panta otro dalu līdz ar piezīmi, strīpot.
Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lūdzu

pacelties tos, kas ir par deputāta Dukura priekšliku-
mu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Dukura priekšlikumu nodotas 39 bal-
sis, pret — 52 balsis. Deputāta Dukura priekšli-
kums noraidīts. -- Nobalsošanā nāk deputāta Rim-

benieka priekšlikums — piezīmi papildināt ar at-
tiecīgu tekstu, ko jau agrāk nolasīju. Referents iz-
sacījās, ka šis priekšlikums kommisijā neesot ap-
spriests. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par deputāta Rimbenieka iesniegto priekš-
likumu. Acīmredzot vairākums. Deputāta Rimbe-
nieka priekšlikums pieņemts. — Deputāta Dinber-
ga priekšlikums — papildināt 1. piezīmi ar 2 tei-
kumiem, kurus es jau nolasīju. Referents izsacījās
pret deputāta Dinberga priekšlikumu. Lieku to uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Dinberga pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Tādu nav. Par deputāta Dinberga priekšliku-
mu pie 1. panta 1. piezīmes nodotas 37 balsis, pret
— 57 balsis. Deputāta Dinberga priekšlikums no-
raidīts. — Beidzot nāk nobalsošanā Dukura priekš-
likums — 1. pantu papildināt ar 2. piezīmi, kuras
tekstu jau nolasīju. Referents izsacījās pret deputā-
ta Dukura priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par deputāta Dukura priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Dukura
priekšlikumu nodotas 45 balsis, pret — 47 balsis.
Deputāta Dukura priekšlikums noraidīts. — Nobal-
sošanā nāk 1. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacel-
ties tos. kas ir par 1. panta pieņemšanu pārlabotā
veidā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pie-
ņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par 1.panta pieņemšanu pārlabotā veidā
nodotas 54 balsis, pret — 37 balsis. 1. pants pār-
labotā veidā pieņemts. — Lūdzu nolasīt 2. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Ja darbiniekiem pienāktos vairāk par pusi no 20' latu

obligāciļas, tad obligācija viņam izsniedzama, ieturot no algas
arī iztrūkstošo daļu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rimbeniekam.

E. Rimbenieks (kristīgais darba bloks): Es lie-
ku priekšā 2. pantu papildināt ar šādu piezīmi: «At-
algojumu par 1933. gada jūliju un 1934. gada marta
mēnešapirmo pusi, bet jaalgu izmaksā vienreiz mē-
nesī, avansu uz algas rēķina var izsniegt 5 dienas
pirms parastā termiņa." Tas paredzēts tāpēc, lai
tanīs gadījumos, kad valsts darbinieki ir grūtā stā-
voklī, varētu viņiem izmaksāt algu dažas die-
nas agrāk.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai referents vēlas
vardu? (Referents E. Rimbenieksno vietas: «Kom-
misijā tas nav apspriests!") — Deputāts E. Rimbe-
nieks iesniedzis priekšlikumu —

3. pantu papildināt ar šādu piezīmi:
.Atalgojumu par 1933._ g. jūlija un 1934. marta mēneša

1. pusi, bet ja algu izmaksa vienreiz mēnesī — avansu uz
algas rēķina var izsniegt 5 dienas pirms izmaksas parastā
termiņā."

Kommisijā šis priekšlikums neesot apspriests.
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Rimbenieka priekšlikumu. Acīm re-
dzams vairākums. Deputāta Rimbenieka priekšlikums
pieņemts._ — Nobalsošanā nāk 2. pants pārlabotā
veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta pie-
ņemšanu pārlabotā veidā. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par ta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par 2. panta pieņem-
šanu pārlabotā veidā nodotas 53 balsis, pret — 35
balsis. 2. pants pārlabotā veidā pieņemts. — Lu-
dzu nolasīt 3. pantu.
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Sekretārs J. Kauliņš:
„Šis likums neattiecas: 1) uz strādniekiem un amatnie-

kiem ar stundas, dienas vai nedēļas algu un 2) uz kara resora
.dienestā esošiem karavīriem."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? 3. pants nāk nobalsošanā. Ludzu pacelties
tos, kas ir pret 3. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 3. pants vienbalsīgi pieņemts,
— Lūdzu nolasīt 4. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
..Instrukciju par šā likuma piemērošanu izdod Tautas lab-

klājības ministrija."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? 4. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 4. pants vienbalsīgi pieņemts. —
5, pants.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Šis likums pastāv līdz 1934. g. 31. martam!"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Lieku 5. pantu uz balsošanu. Lūdzu pacel-
ties tos,, kas ir pret 5. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 5. pants vienbalsīgi pieņemts.
— Noslēguma teksts.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Ar šo atcelti noteikumi, par vienas nedējas papildu at-

vaļinājumu bez algas un ceļu aizņēmuma obligāciju izsnieg-
šanu valsts algotiem darbiniekiem (lik. kr. 1933. g. 115)."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie noslēguma tek-
sta vārds deputātam Rimbeniekam.

E. Rimbenieks (kristīgais darba bloks): Es lie-
ku priekšā pieņemt noteikumu, ka likums stājas spē-
kā 1. jūnijā. Tas vajadzīgs tāpēc, lai nerastos sarež-
ģījumi tiem darbiniekiem, kas aiziet no dienesta un
grib norēķināties.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts E. Rimbe-
nieks liek priekšā

pēc 5. panta ievietot noslēguma tekstu: «Likums stājas
spēkā 1933. g. 1. jūnijā."

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret deputāta Rimbenieka priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Rimbenieka priekšlikumu nodots 50 balsu, pret to
nodotas 36, balsis. Deputāta Rimbeniekapriekšli-
kums pieņemts. — Nobalsošanā nāk nolasītais no-
slēguma teksts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā
pieņemšanu. Tādu nav. Tas atturas? Nav. No-
lasītais noslēguma teksts vienbalsīgi pieņemts. —
Nobalsošanā nāk likums visumā pārlabotā veidā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu
visumā pārlabotā veidā. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas no balsošanas. Tādu nav. (Saucieni no vie-
tām-: «Vēla laika dēļ!") Balsošanas iznākums:
par likuma pieņemšanu visumā pārlabotā veidā no-
dotas 55_balsis, pret — 32 balsis. Likums visumā
pārlabotā veidā pieņemts. — Lūdzu redakcijas
kommisijās referentu ziņot par pārlabojumiem.

Referents G. Mīlbergs: Redakcijas kommisijā
šā likuma 3. pantā pēc vārda «stundas" Ir ielikusi
kommatu. Vairāk pārlabojumu šinī likumā nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret redakcijas kommisijās ziņojumu? Iebildu-
mu nav. Redakcijas kommisijās ziņojums pieņemts.
— (Troksnis.) Lūdzu mazliet pacietības, jo ir ie-

sniegti vēl daži paziņojumi. (Saucieni no vietām:
«Vēlā laika dēļ!" — Priekšsēdētājs zvanī.) Sēde
vēl nav slēgta! —

Deputāts A. Dinbergs ir iesniedzis šādu rakstī-
tu paziņojumu par balsošanas motīviem:

„Balsoju par šā likuma noraidīšanu (kā valdības, tā so-
ciālās likumdošanas kommisijās variantā) aiz sekojošiem motī-
viem:

1) likums pasliktina valsts darbinieku stāvokli;
2) uz valsts darbinieku rēķina mēģina uzlabot citu, turī-

gāku pilsoņu stāvokli, ko uzskatu par netaisnu;
3) esmu pārliecībā, ka ar šādu valdības un Saeimas vai-

rākuma rīcību ārkārtīgi cietīs mūsu valsts saimniecība, un ka
saimnieciskā krize mūsu valstī vēl padziļināsies."

Vārds paskaidrojumam par šopaziņojumu depu-
tātam Dinbergam.

A. Dinbergs (dzelzceļnieku, valsts darbinieku,
amatnieku un strādnieku arodnieciskā apvienība)':
Deputātu, kungi! Es gribu mazliet pakavēties ar
dažiem paskaidrojumiem.

Mēs zinām, ka ar tikko pieņemtajiem likumiem
valsts darbinieku stāvoklis ir atkal Jūtami_ paslikti-
nāts, Valsts darbiniekiem ir gājis tāpat kā kādreiz
ar dzirnavnieka vistām. Kādam dzirnavniekam bi-
jušasvistas. Viņš sācis novērot, ka viņa dīķī paliek
arvien majāk ūdens, tāpēc ļoti saskaities un, redzē-
dams, ka vistas piegājušas pie dīka un dzer, paķē-
ris akmeni un sviedis vistām, lai, acimredzot, tās
iznīcinātu. — Šinī gadījumā vērojama tāda pati
izturēšanās pret valsts darbiniekiem: arī viņi ir no-
stādīti tādu vistu lomā, jo viņi iztukšojot valsts kasi.

Visai šai lietai un valsts darbinieku stāvokļa pa-
sliktināšanai es nevaru principiāli piekrist, nemaz
nerunājot par atsevišķiem likumiem, kas pasliktina
darbinieku stāvokli.

Ja saka, ka to prasot valsts saimnieciskās inte-
reses, tad es gribētu teikt, ka mūsu valsts saimnie-
cību ved pretim kādam nezināmam — X, es teik-
tu, pat vēl daudz sliktākam liktenim- — pretim1
sabrukumam. No vienas puses pabalsti bez mēra
un bez robežām: parādu dzēšana, 7 miljoni latu
linu piemaksām, vien u. t. t. Skaidrs, ka valsts kase
nevar to nest. No otras puses pirkšanas spējas val-
stī samazinās, kam par iemeslu ir algu samazināša-
na. Ja samazina algas valsts darbiniekiem, tad, pats
par sevi saprotams, algas samazināsies arī tiem dar-
biniekiem, kas strādā privātos uzņēmumos, algas
samazināsies arī pārējai darba tautai. Tas ir neiz-
bēgami.

Galu galā nevar saskatīt arī vienlīdzību Latvijas
nilsoņu starpā, kaut gan viņiem vajadzētu būt vien-
līdzīgiem. No vieniem' ņem, lai dotu otriem.

Mūsu valsts saimnieciskā vadība šai ziņā rīkojas
galīgi nepareizi. Tā neuzrāda nekāda spirgtuma,
nekādas dzīvības zīmes, nekādu jaunu domu. Viss
iet tādā grāmatvedības kārtībā — iegrāmato un
pasaka, ka tik daudz ienācis un tik daudz iztrūkst,
un iztrūkums ir kaut kam jāatņem. Tālāk pār šo
gudrību mūsu valsts saimniecība nav gājusi, viss Ir
apsūbējis, kluss un mierīgs it kā kādā varžu dīķī;
bet Saeimas vairākums to akceptē.

Visu to ievērojot, es valsts darbinieku vārdā
protestēju pret šādu vairākuma rīcību. (R. Dukurs
no vietas: «Protestē, bet paliek valdībā, kas šos
likumus pieņēma!") Neredzot tādai rīcībai galu, es
neuzņemos turpmāk tanī nekādu līdzdalību un pazi-
ņoju, ka es ar šādu rīcību turpmāk solidarizēties ne-
varu. Šī vairākuma rīcība mūs ved uz purvu. Tā-
da ceļa līdzdalībnieks es turpmāk negribu būt.

Es beidzu.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vel ir iesniedzis
rakstītu paziņojumu par balsošanas motīviem depu-
tāts P. Rūtiņš:

„Balsoju pret atvilkumiem ierēdņu, algām, jo uz ierēdņu
bada rēķina apdāvinās lielsaimniekus un iabrikantus."

Vārds paskaidrojumam par šo paziņojumu de-
putātam Rūtiņām'.

P. Rūtiņš (strādnieku un zemnieku frakcija):
Strādnieku un zemnieku frakcija jau uzsvēra, ka lai
ko te runātu, šo strādniekiem tik iznīcinošo likumu
tomēr pieņems. Ka tas ir izrādījies par pareizu, to
rādīja arī balsošana.

Strādnieku un zemnieku frakcija balsoja pret
šo likumu tāpēc, ka tas noteikti grib mantīgos ap-
zeltīt un strādnieku postu pavairot.

Strādnieku un zemnieku frakcija aicinās visus
strādniekus kopā ar ierēdņiem noteiktā revolucionā-
rā cīņā, lai atsistu visus tos uzbrukumus, kas te iz-
paudās šodien un kas arī turpināsies tādā pašā garā,
ko turpinās buržuāzija kā oikonomiska, tā politiskā
ziņā. Strādnieku un zemnieku frakcija aicina strād-
niekus visus šos uzbrukumus atsist.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vēl iriesniedzis rak-
stītu paziņojumu par balsošanas motīviem deputāts
P. Leikarts:

„Kaut arī likumi par valsts darbinieku algu samazināšanu
krizes laikā nāv tādi, kā tos vēlas jaunā zemnieku apvienība,
es tomēr balsoju par minētajiem likumiem, jo manā varā nav
tos grozīt vēlamā virzienā lai algas samazinājumi būtu lielā-
ki lielai ierēdniecībai, un zemākie tiktu iespējami saudzēti."

Vārds paskaidrojumam par šo paziņojumu de-
putātam Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): (Sau-
ciens pa kreisi: «Kāpēc balsojāt kopā ar Ulmani?")

Pieņemtie likumprojekti pierāda, ka līdzšinējā
sistēma turpināsies. (Saucieni pa kreisi: «Jūs bal-
sojāt par!") Mūsu prasība bija — cik iespējams
tatipīt tur, kur ir, ko taupīt: vispirmām kārtām sa-
mazināt lielo ierēdņu, augsto kategoriju 'darbinie-
ku algas, lai tās nebūtu augstākas par 400 latu mē-
nesī. Mūsu prasība bija — samazināt ierēdņu
skaitu, jo ar to valstij rastos vislielākie ietaupījumi.
Tāpat mūsu prasība bija — samazināt piemaksas
slimo kasēm, kas faktiski iziet tikai sociāldemokrā-
tu aģitatoru uzturēšanai. Mūsu prasība bija —
samazināt piemaksas pensijām.

Zemnieki — neatkarīgi no tā, pie kādas par-
tijas katrs pieder, vai tas būtu strādnieks, jaunsaim-

nieks vai vecsaimnieks — neviens no viņiem ne-
atzīst to pensiju likumu, kuru jūs «izbūvējāt" pagāju-
šās Saeimas pēdējā sesijā.

Beidzot jūs esat atjēgusies. Tagad Rimbenieka
Dukura un Kiršteina kungi ir atjēgusies —, nu visi
atzīst, ka tā vairs nevar palikt, ka tā vairs nevar iet,
ka kaut kas jādara. (Starpsaucieni. — Priekšsē-
dētājs P. Kalniņš zvanī.)

Pieminiet manus vārdus, ka jums būs jāatzīst
viss tas, ko mēs esam likuši priekšā!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Jums ir dots
vārds, lai Jūs pateiktu, kāpēc balsojat paršiem liku-
miem. (Starpsaucieni. — Priekšsēdētājs zvanī.)

P. Leikarts (turpina): Manos spēkos nebija
pieņemtos likumus grozīt vēlamā virziena, tomēr
man bija jābalso par tiem, tādēļ ka tie tomēr kaut
ko dod. (Starpsaucieni. Troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priek-
šā vēla laika dēļ sēdi slēgt. Iebildumu nav? (Starp-
sauciens.) Pret šo priekšlikumu vārds deputātam
Pastoram.

A. Pastors (kristīgo zemnieku un katoļu frakci-
ja): Augstais nams! Es izsakos pret prezidija
priekšlikumu, tāpēc ka mums jāzina, kādas būs linu
cenas, jau pirms linu sējas.

Ja mēs pieņemtu prezidija priekšlikumu par sē-
des slēgšanu, tad, skaidra lieta, likuma pieņemšanai
par linu cenu paaugstināšanu 1933. gada ražai vairs
nebūs nekādas nozīmes, jo līdz nākamai Saeimas
sēdei lini visur būs jau apsēti; tāpēc es izsakos pret
prezidija priekšlikumu — sēdi slēgt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
prezidija priekšlikumu — sēdi slēgt. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par prezidija priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret prezidija priekšliku-
mu. Beidzot lūdzu pacelties tos,, kas atturas. Tā-
du nav. Par prezidija priekšlikumu nodotas 42 bal-
sis, pret — 26 balsis. Prezidija priekšlikums pie-
ņemts.

Frakciju vairākums ir izsacījies, lai nākošo sēdi
noturētu 9. jūnijā.

Nākošā sēde būs 9. jūnijā pīkst. 17.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 22.)



VI sesijas II. sēde 1933. gada 9. Junfla.
(Atklāta pīkst. 17.07.)

399 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 11. sēde 1933-. gad a 9. j ūnijā. 400

Saturs.

1. Priekšlikumi grozīt dienas kārtibu (noraida):
fī. Ķaupiņš (sociāldemokrāts) 400

2. Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem 400
3. Pārmaiņas kultūras fonda domes sastāvā 400
4. Pārmaiņa kommisijās sastāvā 400
5. Ministru kabineta lūgums atļaut uzsākt tiesas vajā-

šanu pret Saeimas deputātu 401
6. Likumprojekta nodošana kommisijai 401
7. Deputāta P. Ulpes u. c. iesniegtais likumprojekts —

pārgrozījums pilsētu pašvaldības likumā (nodod paš-
valdības kommisijai):

P. Ulpe (sociāldemokrāts) 401
8. Deputāta A. Veckalna u. c. priekšlikums par kuģu

iekraušanas un izkraušanas darba algas tarifu (ap-
spriešanu atliek) 402

9. Deputāta B. Kalniņa u. c. valdībai iesniegtais jautā-
jums par fašistu-ārzemnieku izraidīšanu no Latvijas
un fašistu organizāciju slēgšanu Latvijā:

B. Kalniņš (sociāldemokrāts) 402
10. Deputāta J. Višņas u. c. iesniegtais priekšlikums par

atlīdzības izmaksāšanu zviedru sērkociņa tresta
STAB'a atlaistiem strādniekiem- (pieņem):

V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 408
11. Iekšlietu ministra atbilde uz deputāta R. Lapiņa u. c.

iesniegto jautājumu par nekārtībām bezdarbnieku
bērnu ēdināšanā Majoru punktā:

G. Mīlbergs, iekšlietu ministris 408
12. Ministru prezidenta atbilde uz deputāta V. Bastjaņa

u. c. iesniegto jautājumu par spirta pārdošanu „eks-
portam":

J. Annuss, finanču ministris 410
13. Likums par Jaunlatgales pilsētas nodibināšanu (pie-

ņem steidzamības kārtībā):
E. Radziņš, referents 411, 413
A. Dzenis (Latgales zemnieku progresīvā ap-

vienība) 413
S. Trofiimovs (krievu zemnieku frakcija) . . . 413

14. Dienas kārtības grozīšana 415
15. Pārgrozījums nodokļu nolikuma 449. pantā (pieņem1

steidzamības kārtībā):
H. Dzelzītis, referents 415
L. Ozoliņš, referents 446

16. Likums par 1933. g. linu ražas iepirkšanas cenām un
piemaksām linu kultūras veicināšanai (pieņem stei-
dzamības kārtībā):

: A. Pastors, referents 417, 442— 444
\ A. Matisons (strādnieku, un zemnieku frakcija) 419

3 A. Dzenis (Latgales zemnieku progresīvā ap-
vienība) 420, 438

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs) .... 422
5 L. Špojanskis (Latvijas pagastu un apriņķu

pašvaldību krievu darbinieku apvienība) . 422
i'J. Trasuns (progresīvā zemnieku frakcija)'423, 436

^
S. Trofimovs (krievu zemnieku frakcija) . . 426
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 426
J. Lejiņš-Leja (zemnieku savienība) .... 432
M. Kaļļistratovs (vecticībnieks) 434

LJ. Birznieks (zemnieku savienība) 434
17. Nākošā sēde 446

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta. —

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; iekšlietu
ministra atbilde uz deputāta R. Lapiņa u. c. iesnieg-
to jautājumu; ministru prezidenta atbilde uz depu-
tāta V. Bastjaņa u. c. iesniegto jautājumu; pēc tam
turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtības ap-
spriešana.

Ir iesniegti divi priekšlikumi — grozīt dienas
kārtību. Izglītības kommisijās uzdevumā deputāts
H. Ķaupiņš liek priekšā

dienas kārtības 14. punktu pārcelt uz 4. vietu.
Deputāts P. Ulpe liek priekšā
dienas kārtības 20. punktu likt 7. vietā.
Par pirmo priekšlikumu vārds deputātam Kau-

piņam.
H. Ķaupiņš (sociāldemokrāts): 14. dienas kār-

tības punkts ir likums par Latvijas konservatorijas
satversmes pārgrozījumu atcelšanu. Šinī likumā ir
runa par mācības spēku vecumu. Izglītības kommi-
slija vienbalsīgi nolēma šo likumu atcelt, jo tamlī-
dzīgs likums attiecībā uz Universitāti šeit Saeimā ir
jau atcelts.

Ievērojot to, ka likums nāks spēkā 1. jūlijā, tad,
ja to šodien neizskatīs, radīsies zināmi sarežģījumi.
Izglītības kommisijā atzīst, ka šis likums būtu jāiz-
skata katrā ziņā šodien — vēl jo vairāk tāpēc, ka
šī likuma izskatīšana prasīs ne vairāk par 5—6
minūtēm.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai kāds vēlas iz-
sacīties pret izglītības kommisias priekšlikumu? Ne-
viens nevēlas. Nobalsošanā nāk izglītības kommi-
sijās priekšlikums —

dienas kārtības 14. punktu pārcelt uz 4. vietu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret izglītības kom-

misijās priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Atturējušos nav. Par izglītības kommisijās priekš-
likumu nodotas 32 balsis, pret — 38 balsis. Depu-
tāta Kaupiņa izglītības kommisijās uzdevumā ie-
sniegtais priekšlikums noraidīts. —

Deputāta Ulpes priekšlikums —
dienas kārtības 20. punktu likt dienas kārtības 7. vietā.

Vārdu pie šī priekšlikuma neviens nevēlas?
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Ulpes priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu
nacelties tos, kas atturas no balsošanas. Par depu-
tāta Ulpes priekšlikumu nodotas, 25 balsis, pret —
42 balsis, atturējušies 3. Arī deputāta Ulpes priekš-
likums, noraidīts. — Vairāk nekādu iebildumu pret
dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņemta. —

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi. —

_ Deputāts V. Rubulis lūdz piešķirt viņam atva-
ļinājumu no š. g. 8. līdz 30. jūnijam — ceļojumam
uz darba konferenci Zenēvā. Prezidijs atbalsta šo
lūgunm Vai būtu kādi iebildumi? Iebildumu nav.
Atvaļinājums piešķirts— Deputāts J. Višņa lūdz
piešķirt viņam atvaļinājumu no š. g. 4. jūnija līdz 1.
jūlijam. Prezidijs atbalsta arī šo lūgumu. Iebildu-
mu nav? Atvaļinājums piešķirts. —

Deputāts N._ Bastjānis liek priekšā kultūras fon-
da dome deputāta J. Višņas vietā ievēlēt deputātu
H. Kaupiņu. Iebildumu nav? Tas pieņemts. —
Deputāts J. Tēriņš liek priekšā sociālās likumdoša-
nas kommisijā deputāta A. Dinberga vietā ievēlēt E.
Rimbenieku, Iebildumu nav? Tas pieņemts, —



401 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 11. sēde 1933. gada 9. jūnijā. 402

Ministru kabinets lūdz Saeimu atļaut uzsākt tie-
sas vajāšanu pret Saeimas deputātu Oskaru Gulbi,
apvainotu uz sodu likumu 262. panta pirmās daļas
un 475. panta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot
šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kom-
misijai. Iebildumu nav? (Sauciens no vietas:
„Ir!") Ludzu pacelties tos, kas ir pret prezidija
priekšlikumu. 7 balsojot pret, prezidija priekšlikums
pieņemts; šī lieta nodota deputātu lietu izmeklēša-
nas kommisijai. —

Ministru kabinets piesūtījis prezidijam likum-
projektu par zvērināto tiesām. Prezidijs liek priek-
ša nodot šo likumprojektu juridiskai kommisijai. Ie-
bildumu nav? Tas nodots juridiskai kommisijai. —Deputāti P. Ulpe, E. Radziņš, J. Celms, V.
Bastjānis un _H. Ķaupiņš iesnieguši likumprojektu.
Ludzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Augsti godājamam

Saeimas prezidijami
Laipni lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošo likuma

projektu:
Pārgrozījums pilsētu pašvaldības likumā.

Pilsētu pašvaldības likuma (lik. kr. 1930. g. 183) 12.
pantu papildināt sekojoši:

Domnieki nevar ieņemt pilsētas pašvaldības algotu amat-
personu vietas ar atalgojumu, kas pārsniedz valsts darbinie-
ku 10. kategorijas pirmās pakāpes algu, izņemot pilsētas gal-
vas, pilsētas galvas biedru, pilsētas valdes un revīzijas kom-
misijās locekļu amatus, ka arī skolotājus un skolas pārziņus.

P. Ulpe, E. Radziņš, J. Celmiņš, V.
Bastjānis, H. Ķaupiņš."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.

P. Ulpe_ (sociāldemokrāts): Valdība satversmes
81. panta kartībā, nesazinoties ar pilsētu savienību,
ir izdevusi pārgrozījumus pilsētu pašvaldības, liku-
ma, kas paredz, ka pilsētas domnieka amatu nevar
apvienot _ ar pilsētas pašvaldības algotu darbu, iz-
ņemot, ka valdības satversmes 81. panta kārtībā iz-
dotajos noteikumos teikts, pilsētas galvas un valdes
locekļu amatus.

Šiepārgrozījumi nebija tādi, ka Saeimas vairā-
kums būtu varējis tos atbalstīt, jo tanīs nebija nekā-
da loģiska samēra. Pārgrozījumi pielaida algoto
amatu savienošanu pilsētas galvām un valdes loce-
kļiem, bet nevarēja par domnieku būt pilsētas revī-
zijas kommisijās loceklis. Šāda veida pārgrozījumi
Saeima nedabūja vairākuma, Saeima tos noraidīja.
Arī mušu frakcija balsoja pret šiem pārgrozījumiem ^un tie atkrita.

Mūsu frakcija tomēr atzīst, ka noteikums, kas
no!iedz_ pilsētas domniekiem' ieņemt algotus, amatus,
būtu veļams, jo daudz pašvaldībās, arī Rīgas pašval-
dība, pilsētu domnieku balsis, vulgāri runājot, pērk
par _ dažiem pilsētas labi atalgotiem amatiem. Šo
parādību jāmēģina novērst; tāpēc mūsu frakcija
iesniedz šo likumprojektu, kas paredz, ka domnieki
nevar ieņemt algotus amatus, ja atalgojums pār-
sniedz X kategorijas pirmo pakāpi pēc valsts darbi-
nieku amatu iedalījuma, kas nozīmē algu ap 200 la-
tu mēnesī. ' ' I ' ; 11

Šinī projektā paredzēts, ka domnieku amatus
var savienot tiklab valdes locekļi kā skolotāji, tāpat
arī revīzijas kommisijās locekli.

Es lieku priekšā Augstajam namam šo likum-
projektu pieņemt, nododot to pašvaldības kommisi-
jai, kur to varētu izskatīt un, varbūt, ievērot dažus
citu frakciju iebildumus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priek-
ša deputāta Ulpes u. c. iesniegto likumprojektu nodot
pašvaldības kommisijai. Lieku prezidija priekšliku-
mu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret

prezidija priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Prezidija priekšlikums vienbalsīgi pieņemts;
likumprojekts nodots pašvaldības kommisijai. —

Deputāti P. Zeibolts, A. Veckalns, H. Ķaupiņš u.
c. iesnieguši priekšlikumu, ko šinī sēdē var apspriest
un nobalsot tikai tai gadījumā, ja neviens deputāts
pret to necel iebildumus. Lūdzu sekretāru priekš-
likumu nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Saeim,a nolemj: uzdot valdībai izsludināt visiem ku-

ģu apstrādāšanas (ie- un izkraušanas) un ar to saistītiem
.darbiem Rīgas ostā par obligātorisku to algu tarifu, kas no-
teikts Latvijas ostu jransportstrādnieku biedrības noslēgtā
kollektīva darba līguma ar Rīgas štaueru savienību."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: (Saucieni pa labi:
,,Ir iebildumi!") — Zemnieku savienības frakcijai
ir iebildumi pret šī priekšlikuma apspriešanu un no-
balsošanu šinī sēdē, tāpēc to atliekam uz nākošo sē-
di. —

Deputāti B. Kalniņš, V. Bastjānis u. c. iesnieguši
jautājumu. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
«Godājamam Saeimas prezidijam.

Saeima savā 16. marta sēdē uzdeva valdībai izraidīt no
Latvijas fašistus-ārzemniekus un slēgt fašistu organizācijas
Latvija. .

Ievērojot to, ka līdz šim neviens ārzemnieks hitlerietis
nav izraidīts, un ka pret fašistu organizācijām Latvijā val-
dība pielietojusi loti nepilnīgas represijas, lūdzam celt priekšā
valdībai skojošo jautājumu:

1) kāpēc valdība neizpilda Saeimas lēmumu, un
2) ko valdība domājusi turpmāk darīt, lai pildītu Saei-

mas lēmumu?"

Priekšsēdētājs
^

P. Kalniņš: Vārds jautājuma
motivēšanai deputātam Bruno Kalniņam.

B. Kalniņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Sava laikā — marta mēnesī Saeima pēc diezgan
plašām debatēm, kurās piedalījās bez izņēmuma vi-
sas S_aeimas frakcijas ar saviem runātājiem, pieņē-
ma lēmumu par ārzemnieku fašistu izraidīšanu no
Latvijas.

Kopš šī lēmuma pieņemšanas ir pagājis jau var-
kā v kā 60 dienu. Šinīs 2% mēnešos, pēc mūsu
pārbaudītām zinām, no Latvijas tomēr nav izraidīts
neviens hitlerietis. Vispārīgi nav neviena gadījuma,
kur Saeimas lēmums būtu pildīts.

Turpretim,, deputātu kungi, mums ir noteikti dati
par to, ka mūsu uzraudzības iestādēm ir pietiekošas
ziņas ne tikai par atsevišķām personām, bet par
vairāk simtiem valsts vācu pavalstnieku, kas darbo-
jashitleriski — fašistiskā garā.

Tālāk — nevienam no ārzemniekiem faši-
stiem, šinī gadījumā galvenā kārtā no hitleriešiem
nav atņemtas darba kartiņas, lai gan tanī pašā Iekš-
lietu ministrijas attiecīgajā uzraudzības iestādē ir
reģistrēti vairāk simtu valsts vācu pilsoņu, kuriem
ir izsniegtas darba kartiņas, kuri Latvijā ieņem di-
rektoru, inženieru un tamlīdzīgas loti ienesīgas, labi
atalgotas vietas. Mums nav zināms neviens gadī-
jums,kur pēc Saeimas lēmuma pieņemšanas šo mo-
tīvu dēl kā ārzemniekam hitlerietim', kā ārzemnie-
kam, fašistam — kā tas teikts Saeimas pieņemtajā
lēmuma — kaut vienam valsts vācu pilsonim bū-
tu atņemta darba grāmatiņa.

_ Tanī pašā laikā, deputā_tu kungi, mēs, diemžēl,
zinām 1 tādus apstākļus, ka pēc Saeimas lēmuma pie-
ņemšanas Latvijas_ sūtnis Berlinē ir uzskatījis par
vajadzīgu Vācijas ārlietu ministrijas attiecīgo amat-
personu priekša_ visādi taisnoties- un visādā, patie-
sībai neatbilstoša kārta mēģināt Saeimas 16. marta
sēde pieņemta _ lēmuma nozīmi mazināt. Starp citu
teikts, ka šis lēmums esot tikai gadījuma lēmums, un
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ka tādam maznozīmīgam lēmumam laikam gan ne-
kādu tālāku seku nebūšot.

Ja tas tā ir paskaidrots Vācijas valdības amata
personām, tad rodas jautājums, vai šis paskaidro-
jums neatbilst patiesajam Latvijas_ valdības viedo-
klim, jo pagājušajos 2 mēnešos, kā_ jau teicuSaei-
mas lēmums nav realizēts neviena gadījuma. Tā
tad, acīmredzot, tam, ko Latvijas sūtnis_ Berline ir
paskaidrojis Vācijas ārlietu resora pārstāvjiem, va-
jadzēja pilnā mērā saieties ar lietas patiesajiem ap-
stākļiem ; mazākais līdz šim tas ir sagājies.

Man no šīs vietas jāprotestē pret šādu Latvijas
sūtņa rīcību. Latvijas sūtņi Saeimas viņiem pie-
spriesto naudu taču nesaņem par to, lai viņi_ kādas
ārvalsts priekšā izteiktos nepareizi un zināma mērā
pat noliekoši par Latvijas parlamenta lēmumiem.

Mēs sagaidām-, ka valdība šinī ziņā dos mājie-
nus, lai Latvijas diplomātiskā pārstāvniecība ārze-
mēs būtu savu uzdevumu augstumos. Latvijas sūt-
nim- Berlinē vismazāk gan jārūpējas par izpatikša-
nu tagadējai hitleriskai valdībai.

Tanī pašā laikā, kungi, mums ir vesela virkne
gadījumu, kur Saeimas lēmumi par hitleriešu izrai-
dīšanu no Latvijas nav realizēti, bet hitleriskās Vā-
cijas valdības sūtnis Latvijā Marciusa kungs izrāda
lielu aktivitāti, iesniegdams veselu virkni protesta
notu Latvijas valdībai.

Līdz šim mēs neesam redzējuši, ka valdība šinī
ziņā pieturētos, pie Saeimas lēmumu gara, ka viņa
ar vajadzīgo noteiktību un strupumu būtu likusi šim
diplomāta kungam sajust, ka hitleriskās valdības pār-
stāvja uzbāzība ar protesta notām ir nevietā.

Ārzemēs pie pilsoniskām valdībām, piemēram
Beļģijā, mēs esam redzējuši, ka ārlietu ministris
Hitlera sūtņa iesniegto protesta notu pat nav ņēmis
pretī. Latvijā, turpretim, ievēro visus protestus,
notiek lieliska taisnošanās un tamlīdzīga rīcība. Tā
nav Latvijas valsts cieņai atbilstoša rīcba, tā nekā-
dā ziņā neatbilst Saeimas 16. marta sēdē Saeimas,
vairākuma pieņemtā lēmuma garam.

Tālākj deputātu kungi, tanī pašā laikā, kad lē-
mumu par hitleriešu izraidīšanu no Latvijas nereali-
zē, kad Saeimai pirms dažām nedēļām- bija iesniegts
jautājums par to, ka Vācijas sūtnis izrādot ārkārtī-
gu uzbāzību dažās uzraudzības iestādēs, apjautājo-
ties par vācu sociālistisko emigrantu vārdiem un
adresēm, šeit pilsoniskās valdības pārstāvis pa-
skaidroja, ka tas neesot noticis. Man, turpretim,
kungi, jāsaka, ka mūsu frakcijas rīcībā ir norādījumi,
ka kaut kas līdzīgs tomēr ir npticis, un ir nevien ru-
nāts, bet vienas mūsu valdības iestādes rīcībā ir pat
rakstīts dokuments, ko iesniegusi Vācijas sūtniecība.

Tā tad, kungi, tanī pašā laikā, kad Saeimas lē-
mumus par represijām pret hitleriešiem nerealizē,
Hitlera sūtnim Latvijā, noteikti neuzstājoties pret vi-
ņu, pieļauj tādu rīcību, kas nav savienojama ar Lat-
vijas valsts cieņu un Saeimas 16. marta lēmumu.

Es domāju, ka šinī ziņā Augstā nama vairāku-
mam būtu, jāpiekrīt sociāldemokrātu frakcijas uzska-
tam, ka beidzot hitleriešu Vācijas sūtnim jāaizrāda,
ka politisko emigrantu okšķerēšanu Latvijas valsts
iestādes nevar veicināt, ka attiecībā uz politiskajiem
emigrantiem, kas no tagadējās vācu barbarisma ze-
mes ir meklējuši glābiņu Latvijā, Latvijas valsts ie-
stādes nekādā gadījumā nedrīkst izrādīt kādu pa-
kalpību, Vācijas pārstāvniecībai, lai tad Vācijā šo
emigrantu piederīgos varētu vajāt un, kā vesela rin-
da piedzīvojumu jau rāda, spīdzināt, vai pat no-
galināt.

Deputātu kungi, pagājušajos 2 ar pus mēnešos
valdība arī nekā nav darījusi, lai novērstu hitleri-
skās fašisma literatūras plūdus Latvijā. Hitleriešu
centi ālorganu „V61kischer Beobachter" joprojām ne

traucēti oārdod Rīgā galvenos kioskos un ieved Lat-
vijā lielu eksemplāru skaitu, kas Rīgā vien jau pār-
sniedz apmēram 1000. Bez šī laikraksta ieved arī
citus hitleriskus izdevumus, piemēram, Berlīnes
laikrakstu „Angriff". Visu vācu'grāmatu tirgotavu
logos tagad atrodam galvena kārta hitleriešu brošū-
ras un dažādus fašistiskus apcerējumus. Iekšlietu
ministrijas attiecīgā uzraudzības

^
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nodaļa, kura citādi izrāda ārkārtīgu rosību (mums
ir vesela virkne gadījumu, kur pavisam nelikumīga
kārtā ir konfiscēti strādnieku uzsaukumi un izdevu-
mi), visu šo lietu neredz._

Mums, kungi, ir zināmi gadījumi, _ kur pilsoni-
skās valdības un dažkārt pat vel vairakpa labi stā-
vošas tai valdībai, kas tagad ir Latvija, ir atradu-
šas par iespējamu, par vajadzīgu —< viņam ir bijis
tik daudz drosmes šo viedokli aizstāvēt — šo li-

teratūru noliegt. Tā Čekoslovaķija „Volkischer Be-
obachter" ir noliegts jau kopš vairāk mēnešiem. Tas
pats ir noticis ari vairāk Skandināvijas zemes. To
ir izdarījusi pat tāda zeme, ka Jugoslavija.

Latvijas valdība, kuras_ iekšlietuministris_jaunsaimnieku partijas pārstāvis, kurai ta tad būtu
sevišķs iemesls ar noteiktību uzstāties pret hitleri-
smu, līdz šinu tomēr nav varējusi ķerties pie šīs hit-
lerisma literatūras. Te mēs, kungi, atkal saredzam
vienu pavisam nepielaižamu um patstāvīgai demokrā-
tiskai republikai nepieņemamu stāvokli.

Mēs zinām, kā to neoficiāli izskaidro. Saka, ka
nevarot taču noliegt vācu valdības oficiozu. Ja, ci-
tu valdību oficiozus Latvijā var noliegt! Piemēram,
Padomju savienības oficiozu noliedz, bet Vācijas
hitlerisma oficiozu noliedz, bet _ Vācijas hitlerisma
oficiozu nevar noliegt. Kungi, jus šinī virziena pat
neesat strādājuši ar vienu mērauklu, nemaz nerunā-
jot par to, ka „V6lkischer Beobachter" ir fašistu or-
gāns, kas Latvijā noliedzams neatkarīgi no ta, vai
tas ir Vācijas valdības, vai kādas citas valsts oficiozs.
Tam Latvijā nav nekādas nozīmes, jo mums jārīko-
jas pēc Latvijas republikas likumiem.

Man, deputātu kungi, jāsaka, ka tai pašā Jaika
— pagājušajos 2j2 mēnešos vācu pilsoniskajā sa-
biedrībā hitlerisma iespaids lieliem1 soļiem1 ir gājis
uz priekšu. Mūsu valdības uzraudzības jestades,
kas pret strādnieku organizācijām saskata pēdējo pu-
teklīti un ar vajāšanām neskopojas, pagājušajos 2j2
mēnešos nav konstatējušas neviena _gadījuma, kur
politiskā pārvalde kaut vienā gadījuma būtu varējusi
vērsties pret atklāto hitlerisko darbību, kas Latvija
turpinās un kas, kungi, Latvijas vācu pilsonisko sko-
lu jaunatni un vairumu vācu pilsonisko

^
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jau lielā mērā saindējusi hitleriska gara. Tas nav
noticis.

Tā tad mums, kungi, jāsaka,ka tas, ko šeit vai-
rāk valdības partiju pārstāvju un arī tagadējais iekš-
lietu ministris un viņa partijas pārstāvji, kad Saei-
ma marta mēnesī pieņēma šo lēmumu, deklarēja, ir
palikuši tukši apgalvojumu un valdība līdz šim pret
hitleriešiem ne tikai gandrīz neko nav darījusi^ bet —
es to uzsveru — burtiski — neko nav darījusī.
Ja neviens nav izraidīts, ja nekas no hitleriskās li-
teratūras nav ierobežots, ja nevienam nav atņemtas
darba kartiņas, kas tad, kungi, paliek pāri? Kur ir
nostāšanās pret šo hitlerisko fašistisko aģitāciju?
Kur ir Saeimas lēmuma realizēšana? — Paliek pā-
ri gan dažu Latvijas diplomātisko pārstāvju necienī-
ga klanīšanās Hitlera valdības priekšā; bet to ta-
ču, kungi, nevar atzīt par tādu, kas saskan ar Sa-
eimas lēmumu!

Deputātu kungi! Man vēl kaut kas jākonstatē.
Saeima marta mēnesī pieņēma bargu spriedumu par
valsts vācu hitleriešiem, ari vietējām latviešu hitle-
riešu organizācijām. Saeima nolēma, ka organizāci-
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jas „Ugunskrusts", „Leģions", nacionālsociālistu par-
tija un citas līdzīgas fašistiskās organizācijas Latvijā
slēdzamas.

Tiesa ar diezgan lielu vilcināšanos šo lēmumu
beidzot pārvērta_ par spriedumu. Bet, kungi, pēc
tam šīs organizācijas ir atjaunojušās. Biedrības
«Ugunskrusta" vietā ir nodibinātas 2 jaunas organi-
zācijas ar to pašu personālo vadību, ar tiem pašiem
mērķiem, ar to pašu noziedzīgo fašistisko aģitāciju
un ar to pašu hitleriskās, Vācijas slavināšanu. Tā ir
biedrība „Pērkoņkrusts" un atjaunotā biedrība „Tē-
vijas sargs". Saeimas lēmums šinī ziņā bija gan lo-
ti noteikts — ka slēdzamas ne tikai tās organizā-
cijas, kas Latvijā pastāvēja marta mēnesī, bet ari
citas līdzīgas fašistiskas organizācijas. Tas taču no-
zīmē, ka arī tās organizācijas, kas tagad ir nodibi-
nātas' «Ugunskrusta" vietā, kā līdzīgas fašistiska ga-
ra organizācijas slēdzamas. Mēs, turpretim, ne no
valdības, ne arī tiesu iestāžu — prokuratūras pu-
ses nekādus represīvus soļus pret šīm organizācijām
neesam saskatījuši. Jājautā: ar ko tad īsti nodar-
bojas biedrību nodala — tā pati nodaļa, kas citā-
di ir loti redzīga? Ar ko nodarbojas politiskā pār-
valde, kas, kā jau ir teikts, ja ir runa par. strādnieku
vajāšanu, nekad nevilcinās?

Kungi, strādnieku organizāciju vadībai ir zi-
nāms, ka «Ugunskrusta" pēcnācējs „Pērkoņkrusts"
un «Tēvijas sargs", kas ir tikai divas izkārtnes —
jo tie kungi ir nodrošinājušies gadījumam, ja vienu
no šīm organizācijām slēgtu, tad būtu droša otra —
blakus atklātai fašistiskai aģitācijai savā laikrakstā
un tautas sapulcēs piekopa arī neģēlīgu fašistisku
darbību, un tā ir vērsta pret zināmu mūsu armijas
virsnieku un instruktoru daļu, tāpat arī pret vienu
daļu aizsargu. Arī šinī ziņā valdības uzraudzības
iestādes neko nav saskatījušas, un pret šo noziedzī-
go darbību nav spērušas nekādus soļus.

Ka tā lieta dažos gadījumos jau sāk izpausties
pavisam atklāti, par to liecina viens otrs pēdējo die-
nu notikums. Piemēram, Kandavā kāds aizsargs,
vārdā Siljānis, Latvijas aizsargs — varbūt Bēr-
ziņa kungu tas varētu interesēt? (/. Bērziņš no
vietas: «Mani?") — Jūs taču esat aizsargu in-
formācijas daļas priekšnieks — Latvijas aizsargs,
un aizsargus Jūs te vienmēr mazgājat baltus. —
ŠisLatvijas aizsargs ieradies «Strādnieku sporta un
sarga" nometnē un saucis: «Heil Hitler!"

Redziet, tādā veidā «Pērkoņkrusta" gars peri-
nās vienā daļā aizsargu. Mēs līdz šim neesam sa-
skatījuši, ka šinī virzienā uzraudzības iestādes bū-
tu kaut ko darījušas. Vēl vairāk — uzraudzības
iestādes iepretim šāda rakstura tipiem slimo ar se-
višķu aizmāršību, jo tālāk noskaidrojās, ka tas pats
Siljānis savā laikā par fašistisku darbību nacionālā
klubā 1927. gadā uz Kerenska likuma pamata bijis
apcietināts. Kreisajai valdībai krītot, viņš atsvabi-
nāts ar noteikumu, ka turpmāk vairs nekad nedrīkst
nodarboties politikā tamlīdzīgā garā. Šo noteiku-
mu minētais kungs negrib respektēt un tagad dar-
bojas noteikti hitleriskā garā. Pat atklātībai viņš to
neslēpj. Mēs jautājam iekšlietu ministrim, vai at-
kal reiz nebūtu pienācis laiks šo kungu novietot
centrālcietumā, līdz tas nāktu pie atziņas, ka dotie
solījumi jāpilda. Man šķiet, ka par to Kandavas
darba ļaudis būtu ļoti pateicīgi.

Tālāk man savas frakcijas vārdā jājautā, kur
tad valdība īsti ir lietojusi represijas pret Latvijas
hiitleristiem. Savā laikā apcietināja 3 leģionārus,
bet, ministra kungs, kad vienam no viņiem — Api-
nim iesāpējās vēders, Jūs viņu atsvabinājāt. (P.
Leikarta starpsauciens.) — Redziet, kur atsaucas
Apiņa vēdera balss! (P. Leikarta starpsauciens.)

Nu, Leikart, es nezinu, kur Jūs bijāt 1919. gadā, bet
es toreiz biju mūsu armijas rindās. Man šķiet, ka
tādam cilvēkam, kas toreiz, varbūt, ir bijis pavisam
kur citur, šai jautājumā derētu turēt savu plato mutv.
(Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu, kun-
gi, apmierināties!

B. Kalniņš (turpina): Man jāsaka, ka lielai at-
brīvotāju daļai ir tieši par kaunu, ka tāds cilvēks,
kas savā laikā bijis atbrīvotāju rindās, tagad —
pēc 14 gadiem ir nonācis tik tālu, ka ir gatavs, mīt
kājām atbrīvotāju ideālus,. (P. Leikarts no vietas:
«Jūs tos minat kājām!") — Nu, redziet, tā sauk-
tais deputāts atkal reiz nesaprot ko runā! —

Es vēlreiz jautāju, ar kādām represijām valdī-
ba ir vērsusies, pret «Ugunskrustu" un tagadējo
«Pērkoņkrustu". Ar apcietinātiem 1 leģionāriem iz-
nāca tā: kad apcietinātajam Apinim sāka sāpēt
«māga", cietuma priekšnieks sniedza nepareizu zi-
ņojumu, un iekšlietu ministris šo kungu atsvabināja.
Sakait, deputātu kungi, vai iekšlietu ministrim jārū-
pējas par Apiņa «māgu"? Lai taču viņš badojas,
cik grib! Lai viņš būtu badojies, cik viņam uziet;
gan viņš būtu nācis pie prāta. Bet nē — viņu tū-
līt atbrīvo!

Toreiz pēc visiem šiem kumēdiņiem ar Apiņa
kunga «māgas" slimību teica, ka Apinis Iekšlietu mi-
nistrijā esot devis parakstu, ka viņš no polītiskās
resp. fašistiskās darbības atteikšoties, izbraukšot uz
laukiem un no polītiskās, dzīves turēšoties tālu; bet
tikko šis- kungs ir ticis brīvībā, viņš tūlīt kādā la-
pelē steidzas paskaidrot, ka viņš nekādus solījumus
neesot devis un arī nedomājot nekādu solījumu pildīt.

Būtu Interesanti dzirdēt valdības pārstāvja at-
bildi, ko īsti šis Apinis ir solījis. Ja viņš ir solījis
to, ko ministris oficiāli ziņoja presei, tad mums ro-
das jautājums, kāpēc šis kungs nav no jauna apcie-
tināts, jo viņš savus solījumus — ja viņš tādus ir de-
vis — ir paguvis jau vairākkārt pārkāpt. Viņš ir pie-
teicies par runātāju kādā vēlāk noliegtā fašistu sapul-
cē. Es jautāju ministra kungam, vai, tas saskan ar
solījumu — atturēties no polītiskās darbības.

Tālāk es jautāšu ministra kungam: kur Jums
ir tā «stingrā roka", ja Jūs to kungu, kurš Jums do-
tos solījumus nepilda, nevarat apcietināt? Vai Jū-
su roka iepretim, šim lielajam balamutem — faši-
stam ir tik nevarīga, ka Jūs viņu nevarat no jauna
ievietot cietumā, vai, varbūt, attiecīgajiem kungiem
ir bailes, ka šis kungs atkal nesamaitā «māgu"?

Tālāk — otrs gadījums. Šis pats vīrs ņem
vārdu kādā karavīru kongresā un atkal notur ne-
apšaubāmi fašistisku runu, kas vēršas pret tagadē-
jo demokrātisko satversmi. Ministra kungs, vai
Jums tas nav zināms? Ja Jums tas ir zināms, kā-
pēc tad Jūs — mazākais pēc šī otrā gadījuma —•
nevarējāt pārdomāt un atzīt par vajadzīgu uz Keren-
ska likuma attiecīga panta pamata šo cilvēku ap-
cietināt? Tas nav noticis.

Tālāk es jautāšu, kāpēc iekšlietu ministris, ku-
ram taču kā deputātam un ministrim Saeimas lēmu-
mi par fašistisko organizāciju slēgšanu bija zināmi,
tomēr nekādas represijas arī pret «Ugunskrusta"
resp. «Pērkoņkrusta" noziedzīgiem darbiniekiem nav
vērsies. Kāpēc Ozolu, Plānu un Apini apcietināja
— vēl tagad divi pirmie no viņiem ir cietumā —,
bet «Ugunskrusta" un «Pērkoņkrusta" vadonis Gu-
stavs Celmiņš līdz pat šai dienai nav vajāts? Vai
tiešām iekšlietu ministris domā, ka tikai biedrība
«Leģions" ir tāda, pret kuru vajadzēja vērsties ar

.represijām? Mums un Latvijas sabiedrības lielā-
kai daļai nav ne mazāko šaubu par to, ka taisni šis
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«Ugunskrusts" un tā pēctecis «Pērkoņkrusts" ir no-
pietnāka un arī daudz noziedzīgāka fašistiska or-
ganizācija. Bet redziet, «Pērkoņkrusta" vadoņus
Mīlberga kungs baidās apcietināt. Rodas jautājums
— kāpēc? Mums tagad ir vietā jautāt, vai tas ne-
notiek tāpēc, ka privāti dzird runājam, ka, lūk, Gu-
stavs Celmiņš tak esot kādas korporācijas filistris,
un tā kā daži tagadējās valdības locekļi arī esot kor-
porāciju piederīgie, tad te esot bijusi nozīme dažā-
dām aizmugures kombinācijām un aizkulišu spē-
kiem, kas šo korporelisko fašistu līdz pat šai dienai
itkā paglābuši no pelnītā soda, kāds viņam jau sen
būtu jāsaņem. Mēs tāpēc jautājam ministra kun-
gam, kāpēc šīs neapšaubāmi aktīvākās, un noziedzī-
gākās par visām līdz šim pastāvošajām fašistiska-
jam organizācijām un to vadītāju Gustavu Celmiņu
ar viņa tuvākiem palīgiem līdz pat šai dienai; Keren-
ska likums vēl nav skāris.

Kungi, ir pavisam savādi. Kad mēs ierosinājām
jautājumu par to, ka ir pienācis pēdējais laiks val-
dībai pret fašistiskām organizācijām vērsties ar
noteiktam represijām, tad mums atbildēja, ka valdī-
bai trūkstot vajadzīgo pilnvaru. Prasīja tagadējo
demokrātisko biedrošanās un preses likumu grozī-
šanu, jo tikai tad_ varēšot ķerties, klāt fašistiem.
Kungi, ja jūsurīcībā ir Kerenska likums, tad jau-
tājumu tā nostādīt ir augstākā mērā liekulīgi. Pret
strādnieku darbiniekiem jūs esat Kerenska likumu
lietojuši partejisku un daudz gadījumos pilnīgi nevie-
tā, bet pret neapšaubāmiem demokrātiskās republi-
kas grāvējiem-fašistiem jūs; nespējat, negribat un
baidāties to lietot. Trīs apcietināja, vienu palaida
vajā. Mūsu Iekšlietu ministrija, politiskā pārvalde,
policija, biedrību un preses nodala nekā vairāk ne-
var saskatīt, vairāk nevienam nevar klāt ķerties.
Kungi, vai tā ir demokrātiskās iekārtas sargāšana?
Vai tas ir tas demokrātiskās republikas gars, par ko
runā ministru prezidents visās savās sanāksmēs un
publiskās runās? Tas nav nekāds demokrātiskās
republikas sargāšanas gars!

Aiz visiem šiem motīviem pēc tam, kad ir jau
pagājuši vairāk kā 2 mēneši, kad noteikti ir izpaudu-
sies valdības bezdarbība, kad uz mūsu frakcijas ofi-
ciālo pārstāvju personīgiem vairākkārtīgiem piepra-
sījumiem ir doti diezgan noteikti solījumi par Saei-
mas lēmumu respektēšanu, bet līdz šim tomēr ne-
kas nav darīts — mēs iesniedzam valdībai jautā-
jumu un gribam no valdības dzirdēt, kāpēc līdz šim
Saeimas lēmums daudzējādā ziņā nav ievērots.

Tālāk mēs jautājam, ko valdība domā darīt, lai
beidzot, kaut arī ar lielu nokavēšanos, respektētu
Saeimas lēmumu — hitleriešus no Latvijas izrai-
dītu un vietējo latviešu hitleriešu un fašistu orga-
nizācijas vajātu un slēgtu.

Strādnieku aprindās valda tādi uzskati — tā-
diem vajadzētu būt ikvienam mūsu demokrātiskās
iekārtas patiesa aizstāvja uzskatiem, kurš šo demo-
krātisko republiku grib aizstāvēt ne tikai vārdos,
bet arī darbos —, ka pēc visiem piedzīvojumiem,
kādi ir bijuši ārzemēs, ir nepieciešams radikāliem
līdzekļiem beidzot pārtraukt visu iekšzemes un ār-
zemes fašistu noziedzīgo aģitāciju un darbību Lat-
vijā', un ka demokrātiskās Iespējas nav jādod faši-
stiem, kas šīs tiesības grib izmantot tikai tādiem no-
lūkiem, lai ar savu noziedzīgo fašistisko darbību šo
demokrātisko republiku sagrautu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs tā-
lāk saskaņā ar kārtības rulli. —

Beidzot pie prezidija ziņojumiem nāk vēl ap-
spriešanā savā laikā deputātu J. Višņas, J. Celma
u. c. iesniegtais priekšlikums, ko lūdzu sekretāru
nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Saeima nolemj: uzdot valdībai izmaksāt no Ministru

kabineta rīcībā esošā fonda zviedru sērkociņu tresta STAB'a
atlaistiem strādniekiem līgumā paredzēto atlīdzību, kuru ne-
iemaksātās drošības naudas dēl strādnieki nevar no STAB'a
piedzīt."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Celmam. Deputāta Celma nav zāle. Vārds depu-
tātam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti! Sērkociņu tresta fabrikās ir nodarbināts diez-
gan prāvs strādnieku skaits. Sērkociņu fabrikas
vadība nav izmaksājusi: strādniekiem summas, kas
viņiem pienākas,. Šīs izmaksas strādniekiem nākas,
par nepielaižamu darba pārtraukšanu, par pārcel-
šanu un dažām citām lietām. Sērkociņu tresta fab-
rikas nav ievērojušas noteikumus, kādi ir līgumā
un kādi ir spēkā Latvijā. Sērkociņu fabrikas vadī-
ba bija atteikusies labprātīgi šīs summas Izmaksāt,
un strādnieki bija spiesti iesniegt tiesā sūdzību pret
sērkociņu sindikātu par dažu līguma punktu nepildī-
šanu. Šī sūdzība ir lielā daļā apmierināta, un strād-
nieki ir saņēmuši izpildrakstus, ar kuriem 1 viņi ir
gribējuši panākt savu taisnīgo prasību apmierināša-
nu no tās'drošības naudas, kas sērkociņu trestam
pēc līguma bija jāiemaksā Finanču ministrijai par
kārtīgu līguma pildīšanu kā nodrošinājums; bet iz-
rādījās, ka šīs drošības naudas nav. Šis jautājums
jau bija Saeimā, un Saeima arī ir pieņēmusi attiecī-
gus lēmumus. Strādnieki pa to starpu ir palikuši
tukšā un savu nopelnīto algu, ko tiesa viņiem' ir pie-
spriedusi, nav saņēmuši.

Ievērojot to, ka šinī lietā nav vainojami strād-
nieki, bet gan valdības iestādes, kas savā laikā nav
ieturējušas vajadzīgo nodrošinājumu, mēs liekam
priekšā izmaksāt strādniekiem viņu nopelnīto algu
no valsts līdzekļiem — no rezerves fonda, Mini-
stru kabineta fonda, vai citām, summām, kamēr būs
iespējams dabūt drošības naudu, kas bija jāiemaksā
zviedru sērkociņu trestam,. Mēs liekam priekšā, lai
valdība šīs strādnieku prasības apmierinātu tūlīt,
izmaksājot viņiem nopelnīto algu no saviem
līdzekļiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku deputātu
Višņas, Leji'ņa, Rudevica u. c. iesniegto priekšliku-
mu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Višņas. u. c. iesniegto priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Par depu-
tāta Višņas u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas 29
balsis, pret to nodots 15 balsu, atturējušies 12.
Priekšlikums pieņemts. — 1. dienas kārtības
punkts izsmelts. —

2. dienas kārtības punkts — iekšlietu mi-
nistra atbilde uz deputāta R. Lapiņa
u. c. iesniegto jautājumu. Vārds atbildei
iekšlietu ministrim Mīlbergam.

Iekšlietu ministris G. Mīlbergs: Tautas vietnie-
ki! Atbildot uz strādnieku un zemnieku frakcijas
iesniegto jautājumu par_ ēdināšanas punkta darbinie-
ku it kā nepareizu rīcību Rīgas jūrmalas pilsētas
pašvaldība, man ir gods paskaidrot sekojošo1. —

Ēdināšanas punktus Rīgas jūrmalas pilsētas
pašvaldībā saskaņā ar Tautas labklājības ministri-
jas instrukciju pārzināja ievēlēta sabiedriskās palī-
dzības^ komiteja, kura iepirka arī produktus, uzrau-
dzīja ēdienu pagatavošanu un kontrolēja ēdienu un
maizes izdalīšanu, pie kam tanī pašā virtuvē bija
nodarbinātas arī vairāk bezdarbnieces. Tā kā vir-
tuvē strādājošās bezdarbnieces bija zināmā mērā
privileģētā stāvoklī _ — viņas varēja strādāt siltu-
ma un, varbūt, dabūt arī vienu otru labāku kumosu
—, citas bezdarbnieces un bezdarbnieki pret to cē-
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la iebildumus. Galvenā kārtā tādēļ izcēlās nesati-
cība. Naidīgais_ noskaņojums radās citās bezdarb-
niecēs, kas varēja saņemt tikai savu zupu un mai-
zes poroiju, ja ieradās noteiktā laikā, kas paredzēts
nosacījumos. Sakarā ar to bezdarbnieces un daži
bezdarbnieki bija iesnieguši pilsētas valdei sūdzību,
ka Majoru ēdināšanas punkta darbinieces Erna Pēr-
kone un Katrīna Aleksina it kā esot piesavinājušās
dažus bezdarbnieku bērnu uzturam iegādātos pro-
duktus.

Pilsētas valde pieprasīja paskaidrojumus no sa-
biedriskās palīdzības komitejas, kura nodeva šo lie-
tu tiesai, lai tās personas, kas cēlušas neslavu di-
vām minētajām darbiniecēm sauktu pie atbildības.

Miertiesnesis, kura rīcībā šī lieta nodota, jau
reizi izsauca dalībniekus tiesā, bet dažu apstākļu
dēļ lietas izspriešanu atlika, kādēļ arī Rīgas jūrma-
las pilsētas valde no tālākiem soļiem ir atturējusies,
kamēr būs miertiesneša lēmums, lai neaizsteigtos
priekšā tiesas spriedumam un zināmā mērā neie-
spaidotu tiesu.

Pēc miertiesneša sprieduma noskaidrosies, kas
pilsētas valdei darāms. Tad viņa, bez šaubām, lems
arī par iesniegtajām, sūdzībām.

Gaidot miertiesneša spriedumu, acumirklī nekā-
di sarežģījumi nevar rasties, jo ēdināšanas punkta

' darbība ir izbeigta jau vairāk kā mēnesi atpakaļ.
Tā tad vienu nedēļu ātrāk vai vēlāk — tam šinī
gadījumā nav nekādas nozīmes. Ja ēdināšana tur-
pinātos, tad, bez šaubām, būtu citāds stāvoklis.
(Starpsauciens.) — Es paskaidroju, ka miertiesne-
ša lēmuma vēl nav bijis.

Kas attiecas uz pilsētas valdes locekļa Volde-
māra Legzdiņa līdzdalību, tad viņš ir bijis tikai pil-
sētas pārstāvis sabiedriskās, palīdzības komitejā un
kā tāds līdz ar komitejas priekšnieci ir kontrolējis
visu punktu darbību un uzraudzījis ari maizes un
ēdiena izsniegšanu. Produktus ēdienu punktiem
Legzdiņš nav iepircis, un tanī lietā viņam' nav bijis
nekādas dalības.

Produkti iepirkti uz komitejas priekšnieces iz-
dota ordera pamata. Tie iepirkti pavisam 15 veika-
los par 1200 —1500 latu lielu summu mēnesī. Sa-
dalot šo summu 15 daļās, katram veikalam iznāk
ļoti niecīga summiņa. Viens no šiem 15 veikaliem
piederējis Legzdiņam, bet tur šie produkti nav va-
rējuši bojāties jau tāpēc vien, ka minētajā veikalā
nav bojātu preču; pie tam tādi produkti kā putrai-
mi, rīsi, sāls u. t. t. ātri nebojājas. Bojāti produkti
nav pirkti arī citos veikalos, tāpēc par bojātiem, pro-
duktiem nevar būt runa. Pie tam produktu iepirk-
šana un ēdienu pagatavošana aizvien pārraudzīta,
kontrolēta, un šai pārraudzībā piedalījušās arī bez-
darbnieku pārstāves resp. uzticības personas, kuras,
bez šaubām, būtu sūdzējušās, ja kādas nelikumības
būtu novērotas; bet šādas sūdzības, nav ienākušas.

Aizrādījums par zupas kartiņu atņemšanu un
bezdarbnieku bērnu mērdēšanu badā uzskatāms par
tukšām, baumām. Kartiņa atņemta tikai vienai bez-
darbniecei, proti — Lizetei Švarc. Tā atņemta
tāpēc, ka kontrolējot noskaidrojies, ka minētā Lize-
te Švarcs saņem no pilsētas pašvaldības sociālu pa-
balstu. Lai viena persona nesaņemtu divkāršu pa-
balstu, Lizetei Švarcs kartiņa atņemta. Minētā bez-
darbniece ir arī galvenā sūdzības cēlēja, jo viņai,
protams, nepatika, ka nevar baroties ar divām mu-
tēm. Par kartiņas zaudēšanu Švarcs ļoti noskaitu-
sies, un kad jūrmalā ieradies strādnieku un zemnie-
ku frakcijas pārstāvis, viņam sastāstītas pārspīlētas
un tendenciozas ziņas.

Jautājumā smagākais apvainojums ir tas, it kā
pilsētas valdes locekļi ar bezdarbnieku ēdināšanas
līdzekļiem būtu rīkojuši dzīres un rautus. Pēc sī-

kas_ un rūpīgas izmeklēšanas pierādījumi tam nav
iegūti. Šai lietā nopratināti daudz liecinieku, un
pārbaudīti arī ēdināšanas punkta norēķini, bet ne-
kas tamlīdzīgs nav konstatēts. No bezdarbnieku
ēdināšanai paredzētajiem līdzekļiem citām vajadzī-
bām nav izdots. Ir bijis tikai tāds gadījums, ka pēc
tam, kad komitejas darbība izbeigta, 30. aprīlī biju-
šie darbinieki sanākuši kopā un par saviem līdze-
kļiem noturējuši kopējas vakariņas, pārrunājuši par
bijušo darbību un arī pārsprieduši, kādā veidā nā-
košā gadā labāk noorganizēt šos ēdināšanas punk-
tus. _Viss ir noticis par pašu līdzekļiem, tāpat kā
kad jūs, par saviem līdzekļiem kompānijā aizejat kur
paēst vakariņas.

Kas attiecas uz to, ka Rīgas jūrmalas pilsētas
revīzijas kommisijā un pilsētas dome it kā neizlem-
tu bezdarbnieku sūdzības un ļautu šos cilvēkus mēr-
dēt bada, revīzijas kommisijai nekādas sūdzības nav
iesniegtas

^
tāpēc tai arī nav ko lemt. Kā minēju,

vienīga_ sūdzība bija no jau minētās bezdarbnieces,
un šī sūdzība ir pie miertiesneša.

Ievērojot visu sacīto, jāatzīst, ka Rīgas jūrma-
las pilsētas amata personas šinī ziņā nav neko no-
ziegušās un nav ari saucamas pie atbildības. Ja jūs
būtu uzmanīgāk klausījušies,, tad būtu dzirdējuši, ka
miertiesnesis nav cēlis iebildumus pret viņiem, bet
gan pret tām personām, kuras ir nepatiesi apvaino-
jušas attiecīgas darbinieces. Tāpēc viss šis jau-
tājums uzskatāms kā dibināts uz tukšām tenkām.

Es nebūt nevainoju attiecīgo strādnieku un zem-
nieku frakcijas deputātu, bet gan atzīmēju, ka turp-
māk, ja jūs, deputātu kungi, pieejat šādiem jautā-
jumiem, tad darait to ar lielāku uzmanību, lai jums
nesastāsta niekus, un lai Augstais nams ar tenkām
veltīgi nekavētu laiku.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šis dienas kārtības
punkts izsmelts. —

3. dienas kārtības punkts — ministrupr e-
zidenta atbilde uz deputāta V. Bast-
jaņa u. c. iesniegto jautājumu. Vārds
finanču ministrim.

Finanču ministris J. Annuss: Loti godātie de-
putātu kungi! Ministru prezidenta kunga uzdevu-
ma pagodinos atbildēt sekojošo.

Agrākajos gados, ar attiecīgiem valdības lēmur
miem pabalstot lauksaimniecību, ir izdoti prāvāki
spirta pasūtījumi, sakarā ar ko neizlietota, spirta, re-
zerves ir pakāpeniski pavairojušās, sasniedzot paš-
reiz ap 35.000.000 grādu, no kuriem 30 000.000 grā-
du ir melases spirta.

Latvijas spirta rezerves no vienas puses un grū-
tības, pat neiespējamība strauji! samazināt prāvos
apmēros rudenī pasūtītā spirta daudzumu spieda
meklēt ceļus spirta krājumu izmantošanai, izlietojot
lielākus daudzumus spirta iekšzemes vajadzībām un
arī meklējot tirgus, interesējoties par to, vai nav
iespējams spirtu pārdot ārzemēs.

Sazinoties šinī jautājumā ar mūsu pārstāvībām
ārzemēs, noskaidrojās, ka spirta piedāvājumi Eiro-
pas tirgos ir ļoti lieli, un spirta cenas ļoti zemas,.
No mušu ģenerālkonsula Dancigā ir zināms,, ka Po-
lija nav varējusi iegūt vairāk kā 1,6 santimil par
grādu un par tādu cenu arī ir pārdevusi 2 miljoni 1it-
īu spirta. Bija vērojams, ka, pārdodot lielāku vai-
rumu spirta uz ārzemēm ar noteikumu fob Rīga un
pircēju mucās, neizdosies iegūt vairāk par 2 dolla-
ri' 55 centi par hektolitru resp. 1,5—1,6 santimi par
grādu, kas ir ārkārtīgi zema cena.

Lai spirta pārdošanas jautājumu tomēr vispusī--
gak apsvērtu, bija vēlams to pārrunāt Ministru ka-
bineta, ka arī Saeimas budžeta kommisijā. Galu ga-
la spirta eksporta jautājumsir piemaksas jautājums,
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un piemaksas jau ir pieņemtas sviestam:, bekonam
u. t. t.; _ tapec ari šis piemaksas jautājums- Finanču
ministrija, Ministru kabinetā, tāpat arī Saeimas bu-
džeta kommisijā tika apsvērts.

Ap 2.400.000 grādu spirta pārdošana uz ārze-
mēm caur Liepājas brīvostu par piedāvāto cenu,
proti — 1 Holandes guldeni par hektolitru resp.
1,2 santīmi par grādu, izejot vispārīgi no iegūtām
cenām par spirtu, uzskatāma par samērā izdevīgā-
ko. Melasesspirta izgatavošana nav saistīta ar lie-
lam piemaksām. Lai gan līgumā paredzēts pārdot
kartupeļu spirtu, bet tā kā, piejaucot degvīnam, ir
vienalga, vai piejauc melases, vai kartupeļu spirtu,
tad var izdarīt vienkāršu apmaiņu, atvietojot vietē-
ja dzeršanas patēriņā_ vienu ar otru. Melases spir-
ta pašizmaksa ir apmēram 3,5 santīmi par grādu, un
ta tad piemaksa par 2.400.000 grādiem, būtu apmē-
ram 28.320.000 latu.

Otrkārt, Liepājas brīvostas pārvalde šo darīju-
ma aizstāvēja, norādot, ka sakarā ar to radīšoties
ljelaka rosība brīvostā. Iebraukšot kuģi, kas iepirk-
šot proviantu, un arī pircēja firma iegādāšoties va-
jadzīgos traukus Liepājā un došot darbu strād-
niekiem.

Treškārt, kas attiecas uz šī spirta iepirkšanu it
ka kontrabandai, tad tās ir aizdomas, no kurām, nav
brīvs neviens spirta pārdošanas darījums, no kuras
ostas spirtu arī neizvestu. Par kontrabandas apka-
rošanu noslēgta konvencijā ir paredzēts, ka no
ostam var izlaist lielākus kvantumus spirta, kāds no-
teikums šim gadījumā nav pārkāpts. Līgumā ir pa-
redzēts, ka tad, ja izrādītos, ka firma, kas spirtu pir-
kusi, būtu vainīga pie šī paša spirta pārdošanas kon-
trabandas veida Latvijā, viņa zaudētu iemaksāto
drošības naudu šī līguma nodrošināšanaiun arī dro-
šības naudu, kas iemaksāta Liepājas brīvostas pār-
valdei.

Beigās man jāpaziņo, ka minētā firma, ievēro^-
jot sacelto nemieru par minēto darījumu, no šī da-
rījuma labprātīgi ir atteikusies.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis jau-
tājums ir izsmelts. —

4. dienas kārtības punkts — likums ,par
1933. g. 1i n u _r a ž a s iepirkšanas cenām
un piemaksām linu kultūras, veicina-
šan ai. Referents A. Pastors. Vārds referentam. —

Ta ka referents nav ieradies, pagaidām apsprie-
dīsim nākošo — 5. dienas kārtības punktu —
pārgrozījumu nodokļu nolikuma 449.
panta. Referents H. Dzelzītis., Vārds referentam,.
Arī referents Dzelzītis nav atrodams. —

Nākošais ?— 6. dienas, kārtības, punkts — 1i-
kintis par Jaunlatgales p i ls ēt as n o di-
bina š a n u. Referents E. Radziņš. Vārds refe-
rentam Radziņami.

Referents-E. Radziņš: Deputātu kungi! Jau-
tājumu par pilsētas tiesību piešķiršanu Jaunlatgalei
sākts cilāt jau 1928. gadā. 1928. gada decembrī
Iekšlietu ministrijai iesniegts motivēts lūgums rūpē-
ties par to, lai tiktu pieņemts likums par Jaunlatga-
les pilsētas nodibināšanu, sākot jau ar 1929. gada 1.
janvāri. Šo iesniegumu parakstījušas 128 personas,
tam_ pievienoti statistiski dati un arī jaundibināmās
pilsētas budžeta projekts.

Jaunlatgales apriņķa valde vienbalsīgi ir iztei-
kusies par to, ka šī pilsēta būtu nodibināma. -Arī
Augšpils pagasta padome ir vienbalsīgi pieņēmusi
lēmumu, ka nav nekādu iebildumu pret Jaunlatgales
pilsētas nodibināšanu.

Vēlāk Jaunlatgales iedzīvotāju pilnvarotas per-
sonas atkārtoti ir griezušās pie Iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta ar lūgumu virzīt šo ie-

sniegumu talak un rūpēties par to, lai jau ar 1929.
gada 1. aprīli Jaunlatgalē tiktu nodibināta pilsētas
pašvaldība.

Starp citu, 1929. gada 23. aprīlī iekšlietu mini-
stra kungam ir _iesniegts lūgums paziņot, kas ir da-
rīts, lai šo pilsētu nodibinātu, un kādi būtu šķēršļi
tas nodibināšanai. Vēlāk ir pacēlies jautājums, par
vietu, kur būtu nosakāma apriņķa pilsēta — Bal-
vos, Viļakā vai Jaunlatgalē. Tālākie iesniegumi un
sarakstīšanas attiecas arī uz šo jautājumu; bet tas
ir blakus jautājums, kas šodien nav izšķirams.

Motivējot šo likumu, man jāaizrāda, ka vēlāk
— 1931. gada 7. decembrī Jaunlatgales iedzīvotāji
atkal sapulcējušies un, noklausījušies deputāta Tro-
fimova kunga ziņojumu pilsētas tiesību piešķiršanas
lieta, nolēmuši piekrist pilsētas, tiesību piešķiršanai
Jaunlatgalei arī pirms apriņķa centra jautājuma iz-
šķiršanas.

No pievienotajiem statistikas, datiem redzams,
ka Jaunlatgalē 1929. gadā bijuši 57 apdzīvoti nami,
165 apbūves gabali, 69 tirdzniecības uzņēmumi un
ap 20 rūpniecības uzņēmumu; nekustamās mantas
un apbūves gabalu kopvērtība ir Ls 384.005, bet
tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu apgrozīju-
ma kopsumma — 1.297.000 latu. Tā tad arī saim-
nieciskā ziņā Jaunlatgalē ir pietiekoši stabila saim-
nieciska vienība, lai tai piešķirtu pilsētas tiesības-.

Man vēl jāaizrāda,ka tiklab III Saeimas, kā arī IV
Saeimas pašvaldības kommisijā pilnā sastāvā ir iz-
braukusi uz Balviem, Viļaku un Jaunlatgali. (/.
Trasuns no vietas: «Ne vienreiz vien!") — Pa-
reizi, Trasuna kungs, ne vienreiz vien, un visas frak-
cijas, ir pateikušas, ka Jaunlatgalei piešķiramas pil-
sētas tiesības. Ir pat jau iedzerts uz Jaunlatgales
pilsētas attīstību un zelšanu, bet par kaunu parla-
mentariskai likumdošanai jāsaka, ka vēl līdz šim —
5 gadu laikā šis jautājums nav nokārtots, un par
Jaunlatgales pilsētas nodibināšanu jārunā vēl šodien.

Pašvaldības kommisijā vienbalsīgi pieņēma šo
likumprojektu, kas jums ir izdalīts, atzīstot, ka Jaun-
latgalē ir pilnīgi stabila saimnieciska vienība, un ka
ar pilsētas tiesību piešķiršanu tai nav ko vilcināties.
Ar pilsētas tiesību piešķiršanu Jaunlatgalei netiek
izšķirts jautājums par Jaunlatgales apriņķa pilsētu
— vai tā jādibina Balvos, Viļakā, vai Jaunlatgalē.
Tas ir pavisam cits jautājums.

Man ir zināms, ka 20 Viļakas centra iedzīvo-
tāju ir griezušies pie Saeimas frakcijām, ar aizrā-
dījumu, ka nevajadzētu šo likumu pieņemt, jo ar to
Jaunlatgalei radītas zināmas priekšrocības kļūt par
apriņķa pilsētu. Šie Viļakas iedzīvotāji, starp citu
aizrāda, ka Jaunlatgalē it kā atrodoties nomalē, ie-
dzīvotājiem grūti_ sasniedzamā vietā, uzbūvēta pur-
vā — neveselīgā vietā, kas veicinot tuberkulo-
zes, tifa un citu bīstamu slimību izplatīšanos. Man
jāsaka, ka šis 20 Viļakas iedzīvotāju iesniegums rak-
sturo galvenā kārtā pašus šos iedzīvotājus negatīvā
nozīmē, jo pašvaldības kommisijā pārliecinājās, ka
Jaunlatgalē satiksmes ziņā ir dzelzceļu tnezgla
centrs. Iesniedzēji aizrāda arī, ka visi Jaunlatgales ap-
riņķa valstiski domājošie iedzīvotāji atzīstot par sa-
vu pienākumu prasīt šī likumprojekta noraidīšanu,
lai garantētu apriņķa pilsētas nodibināšanu Viļakā.
Šis iesniegums nav nopietni ņemams un ir atstā-
jamsbezievērības.

Kommisijā pieņēma šim; likumprojektam stei-
dzamību, tāpēc lūdzu Saeimu to pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priek-
ša steidzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Arī nav. Steidzamība vienbal-
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sīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārds deputātam A. Dzenim.

A. Dzenis (Latgales zemnieku progresīvā ap-
vienība) : Augstais nams! Jautājums par pilsētas
tiesību piešķiršanu Jaunlatgalei nav nemaz tik maz-
nozīmīgs un nestrīdīgs, kā to te referents Radziņa
kungs mēģināja attēlot. Tie, kas cenšas ātrāk iz-
šķirt jautājumu par pilsētas tiesību piešķiršanu Jaun-
latgalei, grib arī ātrāk izšķirt jautājumu, kur turp-
māk atrasties, apriņķa centram. Ja tagad Jaunlat-
galei piešķirtu pilsētas tiesības, tad, saprotama lie-
ta, līdz ar to Jaunlatgalei pavairotos tiesības uz ap-
riņķa centru, bet jautājums par apriņķa centru ir
ļoti strīdīgs. Es domāju, ka būtu pareizāk, ja Sa-
eima nostātos uz tāda viedokļa, ka iekams nav iz-
šķirts jautājums, kur atrasties apriņķa centram, ne-
izšķirt arī šo jautājumu; tāpēc es arī iesniedzu at-
tiecīgu priekšlikumu un lieku priekšā atdot šo li-
kumprojektu vēlreiz pašvaldības kommisijai. Kad
būs izšķirts, jautājums par apriņķa centru, tad, da-
bīgi, varēsim izšķirt arī šo jautājumu; bet kamēr
nav izšķirts strīdīgais jautājums, kur atrasties ap-
riņķa centram, būtu nepareizi izšķirt jautājumu par
Jaunlatgales pilsētas nodibināšanu,

Man jāsaka, ka Jaunlatgales pilsēta nevarēs pa-
stāvēt, ja tur nebūs apriņķa centrs, Jaunlatgalē ir
maz iedzīvotāju, un nav novērojama nekāda tenden-
ce iedzīvotāju skaitam pieaugt, izņemot vienīgi to
gadījumu, ja tur būtu apriņķa centrs. Ja mēs ta-
gad Jaunlatgalei piešķirsim pilsētas tiesības, tad līdz
ar to novedīsim to grūtā stāvoklī, jo viņai pašai ne-
būs vajadzīgo līdzekļu pilsētas pašvaldības pienā-
kumu, pildīšanai. Lai uzturētu šo pilsētu, mēs lieki
apgrūtināsim valsts kasi, jo valdībai būs pienākums
ar pabalstiem uzturēt un ļaut izpildīt visus pilsētai
uzliktos pienākumus. Tā tad mēs būsim izdarījuši
divus ļaunumus: no vienas puses būsim sagādāju-
ši grūtības pašai Jaunlatgales pilsētai, bet no otras
puses — valsts kasei. Treškārt, atvienojot biezi
apdzīvoto Jaunlatgali no Augšpils pagasta, mēs stip-
ri samazināsim šīs lauku pašvaldības vienības saim-
nieciskās spējas. Tāpēc lūdzu Augsto namu pie-
ņemt manu priekšlikumu un atdot šo likumprojektu
vēlreiz atpakaļ pašvaldības kommisijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Trofimovam,

S. Trofimovs (krievu zemnieku, frakcija; runā
krieviski).*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam,.
Referents E. Radziņš: Pie Dzeņa kunga priekš-

likuma man jāaizrāda sekojošais. Dzeņa kunga mo-
tīvi neiztur absolūti nekādas kritikas. Tā nav no-
pietna uzstāšanās. Es konstatēju, ka šis likums ir
ierosināts jau 1928. gadā; tagad, pēc 5 gadiem, ta-
ču būtu laiks šo jautājumu reiz izšķirt, un nav pa-
mata runām par to, ka, mēs strauji gribam izdzīt šo
likumu cauri. Tāds aizrādījums pilnīgi atkrīt.

Otrs iebildums — ka Jaunlatgales pilsētas no-
dibināšanai nav saimnieciska pamata. Man atkal
jākonstatē, ka iepriekšējā Saeima gandrīz vienbalsī-
gi- nolēma 17 miestus pārdēvēt par_ pilsētām, to star-
pā tādus miestus, kas saimnieciskā pamata ziņa bi-
ja daudz vājāki nekā Jaunlatgalē. Ja _šiem mie-
stiem, pie tam veseliem 17 uzreiz, varēja piešķirt
pilsētu tiesības, tad nav nekāda iemesla liegt šīs
tiesības Jaunlatgalei.

Trešais aizrādījums- — ka, dodot Jaunlatgalei
pilsētas tiesības līdz ar to būtu izšķirts jautājums
par Jaunlatgali kā apriņķa pilsētu. Tas tā nav. Es

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

vēlreiz uzsveru, ka ar šī likuma pieņemšanu par pil-
sētas tiesību piešķiršanu Jaunlatgalei netiek iz-
šķirts jautājums, kura būs turpmāk Jaunlatgales ap-
riņķa pilsēta.

Tālāk Dzeņa kungs atsaucās uz to, it kā turp-
māk vairs nevarētu pastāvēt Augšpils pagasts. Dze-
ņa kungs, acīmredzot, domā, ka viņš zina vairāk ne-
kā Augšpils pagasta padomes locekļi. Man šeit ir
Augšpils pagasta padomes, protokols Nr. 32 no 1927.
gada 28. decembra, no kura redzams, ka pagasta
padome vienbalsīgi pieņēmusi atzinumu par Jaun-
latgales pilsētas nodibināšanu.

Jautājums par Jaunlatgales pilsētas nodibināša-
nu jau ilgu laiku ir nodarbinājis gan pašvaldības
kommisiju, gan arī Saeimu, un iedzīvotāji gaida šī
jautājuma izšķiršanu. - Atsevišķi deputāti no šī jau-
tājuma grib izsist sev politisku kapitālu un padarīt
to par vēlēšanu lozungu. Tas vajadzīgs tikai atse-
višķiem deputātiem kā aģitācijas viela vēlēšanās.
Pieņemsim šo likumu šodien — lai šie atsevišķie
deputāti cenšas atrast citus vēlēšanu lozungus.

Neblamēsim Saeimu ar pašvaldības kommisijā
vienbalsīgi pieņemta likuma noraidīšanu. Ja paš-
valdības kommisijā likums ir vienbalsīgi pieņemts,
bet Saeima atkārtoti to atdod atpakaļ, tad taču va-
jaga pašvaldības kommisiju pārkonstruēt. Lai pa-
glābtu tās parlamentāriskās likumdošanas, cieņas
atliekas, kas vēl ir palikušas, šis likums jāpieņem
jau šodien. Es izsakos pret šī likuma atdošanu at-
pakaļ kommisijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saskaņā ar Saei-
mas kārtības rulli nobalsošanā nāk deputāta A. Dze-
ņa, J. Pabērza, S. Ivbula u. c. iesniegtais priekš-
likums —

liekam priekšā likumu par Jaunlatgales, pilsētas nodibi-
nāšanu atdot atpakaļ pašvaldības kommisijai.

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lie-
ku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Dzeņa u, c. priekšlikumu. 7 balsis. Ne-
pietiekošs balsu skaits. Priekšlikums noraidīts. —
Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Pāreja uz pan-
tu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu nola-
sīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Likums par Jaunlatgales pilsētas nodibināšanu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie likuma
virsraksta neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobal-
sošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav.
Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — Vai Augstais
nams vēlas pantu nolasīšanu? (Balsis: «Nav va-
jadzīgs!") Nobalsošanā nāk 1. pants.

(Jaunlatgales apriņķa biezi apdzīvotai vietai pie Jaun-
latgales dzelzceļa piestātnes piešķirt pilsētas tiesības 2. pan-
tā noteiktās robežās, attiecinot uz to pilsētu nolikumu un citus
attiecīgus likumus un noteikumus un atdalot to no Jaunlatga-
les apriņķa pašvaldības vienības.)

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties, tos,
kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 1. pants vienbalsīgi pieņemts,. —
2. pants.

(Pilsētas administratīvo robežu ārējo līniju noteikt pēc
šāda apraksta:

Sākot pilsētas robežu Daugavpils-Rītupes dzelzceļa ter-
ritorijas rietumu pusē pie Bokovas muižas jaunsaimniecības
177F robežas ziemeļaustrumu stūra, tā iet pa jaunsaimniecī-
bu 177F, 178F un 179-F ziemeļaustrumu robežu līdz valsts me-
ža robežai, bet tad pa valsts meža un Borovikovu viensētu
starpgabalu dienvidus _ robežu taisni pāri Gulbenes-Jaunlat-
gales dzelzceļa territorijai uz tās kreiso pusi, no Gulbenes
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skaitot, un tālāk gar šo territoriju līdz Armonovas sādžas
viensētas Nr. 21 robežas dienvidaustrumu stūrim. No še-
jienes robeža iet pa viensētas Nr. 21 un Nr. 20, kā arī Bo-
kovas muižas jaunsaimniecību 107F un 118F dienvidaustru-
mu robežu līdz jaunsaimniecības 133F robežai, bet tad pa
jaunsaimniecību 133F, 122F un 123F dienvidus robežu taisni
pāri Daugavpils-Rītupes dzelzceļa territorijai. uz tās labo pu-
si, no_ Daugavpils skaitot. Talak robeža iet gar šo dzelzceļa
territorijas pusi uz dienvidiem līdz Dmitrija Borovikova vien-
sētas Nr. 2 dienvidus robežai un tad pa šo robežu lidz Jaun-
latgales dzelzceļa stacijas ūdensceļa joslai, bet tālāk pa mi-
nētas joslas un Nikolaja Borovikova viensētas Nr. 5 starp-
gabala robežu, ietverot starpgabalu un ūdensceļa joslu pilsētas
robežas, līdz Rītupes vidum. Tad robeža pagriežas pa Rīt-
upi uz augšu un iet pa upes vidu līdz Augšpils pagasta jaun-
saimniecības 182F un ziemeļu robežai, bet tālāk pa jaun-
saimniecību 182F, 184F,_ 183F un 191F robežu, atstājot jaun-
saimniecības ārpus pilsētas robežām, līdz" brāļu Kuzņecovu
viensētu ziemeļu robežai un, tad pa šo robežu līdz Varvaras
Kuznecovas viensētas austrumu robežai, bet tālāk pa šīs vien-
sētas un amatnieku gabalu 180F, 185F, 186F, 187F un 190F austru-
mu robežu līdz Zeleznicas upītes vidum un tad pa upītes
vJdu uz augšu pāri Daugavpils-Rītupes dzelzceļa territorijai
uz tās rietumu pusi, bet talak gar šo territoriju līdz aprakstī-
tas pilsētas robežas izejas punktam.) 1 "

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 2.
pants. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 2. pants
ari vienbalsīgi pieņemts. — 3. pants.

(Jaunajai pilsētai atstāt līdzšinējo nosaukumu „Jaunlat-
gale" un tas domnieku skaitu noteikt 15.)

Vārdu pie 3. panta neviens nevēlas? Nobalso-
šana nak 3. pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
3. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Arī 3. pants vienbalsīgi pieņemts, — 4.
pants.

(yis,as jaundibinātās pilsētas administratīvās robežās pa-
stāvošas ielas, ceļus un_ laukumus atzīt par tādiem, kas at-
rodas vispārīgā lietošana.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 5. pants.
_(Jaunlatgales pilsētas pašvaldībai 3 gadu laikā, skaitot

no ša likuma speķa nākšanas, jānosprauž pilsētas robežas da-
ba un jāizgatavo attiecīgs robežu plāns. Sā plāna apstiprināts
noraksts iesniedzams Iekšlietu ministrijai uzglabāšanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 6. pants.
(Iekšlietu

^
ministris nokārto attiecības un izšķir strīdus

starp ieinteresētam pašvaldībām sakarā ar Jaunlatgales pil-
sētas nodibināšanu un tas administratīvo robežu noteikšanu,
ka arī noorganizē pilsētas pagaidu valdi un dod rīkojumus
par pilsētas domes velēšanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā
nak likums visuma. Ludzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par likuma pieņemšanu visumā. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Ar visām balsīm, 6
balsojot pret, likums visuma pieņemts. — Re-dakcijas kommisijās ziņojums būs nākošajā sēdē. —

Ir iesniegts priekšlikums
dienas kārtības 14. punktu pārcelt uz 7. vietu.

Vārdu par šo priekšlikumu neviens nevēlas?
(Starpsauciens: „Kas iesniedzis?") Iesniedzis šo
priekšlikumu deputāts K. Skalbe. Lieku to uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Skalbes priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. De-
putāta Skalbes priekšlikums pieņemts». —

Saziņā ar referentiem, kuri ir vienojušies, vis-
pirms atgriezīsimies pie 5. dienas kārtības, punkta
pārgrozījuma nodokļu nolikuma 449.
panta.' Referents H. Dzelzītis. Vārds referentam.

Referents H. Dzelzītis: Loti godātie deputātu
kungi! Priekša esošais pārgrozījums nodokļu noli-
kuma paredz jaunu kartību nodokļu maksāšanā par
automobiļiem, motocikliem un citiem mēchaniskiem
satiksmes vai transporta līdzekļiem, un proti tādā
ziņa, ka atļauj samaksāt braukšanas nodokli par
pusgadu un 3 mēnešiem,. Līdz šim ir bijis iespējams

maksāt par gadu un pusgadu, un maksāšanu vaja-
dzēja saskaņot ar kalendāra gadu; tagad, turpre-
tim, var iesākt maksāt ar katra mēneša pirmo
dienu.

_ Bez tam ir paredzēta iespēja uzlikt administra-
tīva kārta sodus tiem,, kas nav izņēmuši numuru, par
braukšanu bez numura, par laikā nodotu numuru u.
t. t. Tiem, kas izņem numuru visam gadam, ir tie-
sība maksāt par gada ceturkšņiem, un pie tam mak-
sa nav pacelta. Tiem, kas numuru izņem 1tikai 3
vai 6 mēnešiem, maksa, salīdzinot ar tiem, kas nu-
muru ņem visam gadam, ir drusku lielāka, jo tie iz-
mantos savu satiksmes līdzekli ļoti intensīvi, un sa-
mēra ar to arī ir pacelta maksa.

Salīdzinot ar līdzšinējiem tarifiem, grozījumi
nav lieli un kopsummā būs tādi paši kā līdz šim.
Drusku lielāks nodoklisir smagām mašīnām, sākot
no 3000 kilogramiem,_ kādas mūsu zemē un pilsētās
lieto samēra maz. Tās arī stiprāk bojā šosejas, ze-
mesceļus un ielas bruģus. Šī nodokļa pacēlums to-
mēr nav tik liels, ka tas varētu atstāt iespaidu uz
satiksmes kustību.

Kommisijās uzdevumā lūdzu šo pārgrozījumu
pieņemt un lūdzu tam steidzamību,

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks; Referents
lūdz steidzamību. Vispirms nāk nobalsošanā stei-
dzamība

^ Ludzu pacelties tos, kas ir pret steidza-
mību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamī-
ba vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgās de-
bates. Vardu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk
pāreja uz_ pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas
.ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas ? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsī-
gi pieņemta. ? — Ludzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
«Pārgrozījums nodokļu nolikuma 449. pantā."

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu ne-
viens neveļas? Lieku virsrakstu uz balsošanu. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vien-
balsīgi pieņemts. — Vai Augstais nams vēlas li-
kuma_ teksta nolasīšanu? (Saucieni no vietām:
„Nevelas!") Likuma nolasīšanu neviens nevēlas.
— Ievada teksts.

(Nodokļu nolikuma 499. pantu (lik. kr. 1930. g. 42) iz-
teikt šādi:)

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret ievada teksta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Ievada teksts vienbalsīgi pie-
ņemts. — 449. pants.

(Katram automobiļa, motocikleta un citu mēchanisko
satiksmes vai transporta līdzekļu īpašniekam jāmaksā nodo-
klis ceju fondam par labu pēc sekojošā tarifa:

Ja at)auju vai numuru izņem :
uz pilnu uz 6 me- uz3 mē-

gadu nešiem nešiem
Ls Ls Ls

1) no pasažieru automobiļiem 19 iiii ļ 1033
un autobusiem par katriem ,JUL

100 kg no to pašsvara lieto-
šanai gatavā stāvoklī (nepil-
nie 100 kg skaitāmi par
pilniem 10,— 6— 3,50

2) no preču automobiļa par kat-
riem 100 kg pašsvara brauk-
šanai gatavā stāvoklī:
a) ar pašsvaru līdz 1000 kg 9,— 5,50 3,—
b) ar pašsvaru no 1001 kg

hdz 2000 kg . . . . 10,— 6— 3,50
c) ar pašsvaru no 2001 kg

līdz 3000 kg . . . . 11,— 6,50 4,—
d) ar pašsvaru. no 3001 kg

līdz 3500 kg . . . . 13,— 8,— 4,50
e) ar pašsvaru no 3501 kg

līdz 4000 kg . . . . 14— 8,50 5,—
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uz pilnu uz 6 mē- uz 3 mē-
gadu nešiem nešiem

Ls Ls Ls
f) ar pašsvaru no 4001 kg

līdz 4500 kg . . . . 15,— 9,— 5,50
g; ar pašsvaru no 4501 kg

un vairāk 17,— 10,— 6,—
3) no automobiļu un traktoru

piekabināmiem vāģiem par
katriem 100 kg pašsvara
(nepilnie 100 kg skaitāmi! par
pilniem) 6,— 3,50 2,—

4) no traktoriem, kurus lieto kā
transporta līdzekļus .... 150,— 90i,— 52,—

5) no motocikla 25,— 15,— 9,—
6) „ motocikla ar blakus vāģi 35,—' 21,— 12,—
7) „ velosipēda ar pieliktu mo-

toru .......... 15,— 9,— 5,50
Nodokli iekasē iestādes un personas, kas izdod braukša-

nas numurus, un- iemaksā Satiksmes ministrijas ceļu fondā.
Nodoklis maksājams, numuru izņemot par gadu, pusgadu vai
ceturdaļgadu uz priekšu, skaitot no tā mēneša pirmā datuma,
kurā numurs izsniegts.

Satiksmes līdzekļu īpašniekam pirms minētā termiņa
notecējuma jāiemaksā nodoklis par nākošo laiku, vai, pār-
traucot satiksmes līdzekļa lietošanu, jānodod numurs, atpakaļ
iestādei, no kuras tas izņemts, ne vēlāk kā trešā dienā pēc
termiņa notecējuma.

Ja līdz šim termiņam nodoklis par nākošo laiku nav ie-
maksāts un arī numurs nav nodots atpakaļ, tad vainīgam sa-
tiksmes līdzekļa īpašniekam uzliekams administratīvā kārtā
naudas sods līdz Ls 50,—. Bez tam no viņa piedzenams no-
doklis par turpmākiem 3 mēnešiem, paaugstinot to par 50%;
uz šo laiku numurs atstājams lietošanā.

Nodoklis piedzenams pēc noteikumiem par valsts neap-
strīdamu prasījumu piedzīšanu.

Sodu var uzlikt personas, kas numurus izsniedz. Iekar-
sētā soda nauda iemaksājama Satiksmes ministrijas ceļu
fondā.

Personas, kas, pieprasījušas numurus veselam gadam,
bauda tiesību samaksāt nodokli 4 termiņos:_ 1U nodokļa —
pie numura izņemšanas, bet atlikumu līdzīgās dalās pēc kat-
riem 3 mēnešiem1.

Ja nodokļa dala noteiktā termiņā netiek samaksāta, tad
tā līdz ar atlikušo nesamaksāto dalu piedzenama pec notei-
kumiem par. valsts neapstrīdamu prasījumu piedzīšanu, pile
kam tad gada nodokļa tarifs par piedzenamo dalu palielināms
par 25%.

1. piezīme. Satiksmes līdzekli (izņemot traktorus, paš-
braucējas lokomobiles un piekabināmos vā_ ģus) ar
pilngunnijas riepām maksā par 25% augstāku no-
dokli.

2. piezīme. Par satiksmes līdzekļa īpašnieku ša liku-
ma piemērošanā skaitāma ta p_ersona, uz kuras vār-
da satiksmes līdzeklis reģistrēts un izsniegts nu-
murs.)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku 449. pantu uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 449.
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
449. pants vienbalsīgi pieņemts. — Likuma noslē-
guma teksts.

Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku noslēguma tek-
stu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
noslēguma teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Noslēguma teksts vienbalsīgi pie-
ņemts. — 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-
misijās ziņojums būs vēlāk. —

Atgriežamies pie 4. dienas kārtības punkta —
likuma par 1933. gada linu ražas ie-
pirkšanas cenām un p I e mi a k s ā m linu
kultūras veicināšanai. Referents A. Pa-
stors. Vārds referentam.

Referents A. Pastors: Augstais nams! Līdz
šim Saeima un valdība linkopībai piegrieza mazā-
ku vērību, tāpēc linu raža ir samazinājusies uz pu-
si. Pēdējā laikā tomēr ir noticis zināms lūzums
linu ražošanai par labu, proti — valdība ir izstrā-
dājusi projektu par cietu cenu noteikšanu 1933. ga-

Krāiumā Saeimas Stenografu
birojā Rīgā, Saeimas liukumā.

da linu ražan, kas palielinātu valsts piemaksas linu
ražotājiem, tādā veidā paplašinot linu sējumu
platību.

Valdība savā projekta ir paredzējusi, I šķiras li-
niem Ls 1.40 par kilogramu, II šķiras — Ls 1.25
par kilogramu, III šķiras — Ls 1.10 par kilogra-
mu un IV šķiras — 95 santīmus par kilogramu.
Birkavs I šķiras linu tad maksātu Ls 229.—, II šķi-
ras — Ls 205.—, III šķiras — Ls 180— un IV
šķiras — Ls 155.—. Šis cenas ir augstākas par
tirgus cenām, un ja Augstais nams tās pieņemtu,
tad linu ražotājiem būtu jāpiemaksā. Skaidrs, ja
mēs atbalstāmi citus lauksaimniecības ražojumus,
tad nav jāaizmirst arī lini, sevišķi tāpēcka no tiem
mēs ieguvām Latvijas tapšanas laikā pāri par
55.000.000 latu tīras peļņas, bet no citiem lauksain>
niecības ražojumiem arī līdz šim nav bijis nekādas
peļņas. Mums jārūpējas, lai, cik iespējams, atbal-
stītu to lauksaimniecības ražojumu ražošanu, ar ku-
riem varam iegūt ārzemju valūtu.

Ja tagad salīdzinām, cik lielas ir domātas linu
piemaksas, tad redzam, ka valdības projektālinu
piemaksas paredzētas procentuāli mazākas neka ci-
tiem lauksaimniecības ražojumiem. Liniem 1pare-
dzēts piemaksāt 61%, sviestam piemaksā 129%, be-
konam — 133%i, rudziem — 108%, kviešiem
— 126%, cukurbietēm — ap.200% un kartupe-
ļiem vēl vairāk. Tā tad mēs redzam, ka linu pie-
maksas stāv pēdējā vietā. Šī netaisnība jāizlabo.

Valdība ir izstrādājusi likumprojektu, kas ir ie-
sniegts Saeimai un nodots budžeta kommisijai. Bu-
džeta kommisijā pieņēma 1933. gada linu ražas ce-
nas, pie tam divos variantos. Pirmais variants pil-
nīgi saskan ar valdības projektu, bet otrs variants
paredz mazākas piemaksas, joneparedz veco parā-
du dzēšanai 25 santimu piemaksu, par kilogramu.
Tā būtu starpība starp šiem diviem variantiem.

Pēc Finanču ministrijas aprēķina valstij vaja-
dzētu piemaksāt, ja pieņemtu pirmo budžeta kom-
misijās variantu, 7.000.000 latu. 3,5 miljoni latu va-
jadzētu uzņemt budžetā, bet 3,5 miljoni latu būtu pa-
redzēti veco parādu dzēšanai.

Pēc Finanču ministrijas aprēķina no 1933. ga-
da lilnu ražas nodošot apmēram 16.000 tonnu, bet
šis aprēķins nav īsti pareizs, jo patiesībā linus no-
dos daudz mazāk, līdz ar ko, saprotams, valstij būs
arī mazāk jāpiemaksā.

Mēs atbalstām citu lauksaimniecības ražojumu
ražošanu, lai iegūtu ārzemju valūtu. No liniem mēs
visizdevīgāk iegūstam ārzemju valūtu. 1933. gada
1. janvārī par vienu ar liniem iegūtu dollaru vaja-
dzēja maksāt 5,20 latu. Tā tad 1. janvārī liniem ne-
maz nevajadzēja piemaksāt. Tanī pašā laikā, par
vienu ar sviestu iegūtu dollaru bija jāmaksā 8 lati,
ar bekonu — 10 latu, ar cukurbietēm' — 13,8
lati, ar rudziem — 10 latu, kviešiem — 12 latu.
Ja salīdzinām, tad redzam, kā jau teicu, ka 1. janvā-
rī par liniem nevajadzēja piemaksāt. Saprotams,
kad piemaksas šī gada 17. februārī paaugstinājām
par 25%,, liniem jau bija jāpiemaksā. No sacītā re-
dzam, ka ar liniem līdz šim ārzemju valūtu esam
iteguvuši vislētāk, kāpēc arī turpmāk linu audzēša-
na jāsekmē.

Linkopībai nākotnē ir vislabākās izredzes, jo
neviena ārzemju valsts neierobežo linu ievešanu ar
kontingentiem, muitām u. t. t. Pie tam ārzemēs li-
nu sējumu platība visur ir samazinājusies. Šis ap-
stāklis dod cerību, ka nākotnē linu cenas nekritīs,
bet paliks stabilas. Lūk, tāpēc mums linkopība jā-
veicina.

Tālāk! — Ja ievērosim, ka ziemas mēnešos
Latvijā ir liels bezdarbs, un, lai to apkarotu, valstij
jānāk palīgā, tad man jāsaka, ka linkopība dod ie-

14
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spēju nodarbināt linu kulstīšanā vairāk desmit tūk-
stošu bezdarbnieku. Ja rēķinām, ka ar liniem ap-
sēti 60.000 ha, tad ziemas mēnešos varētu nodarbi-
nāt 3 mēnešus, pāri par 34.000 bezdarbinieku. Tā
tad arī no šī viedokļa linkopība ir atbalstāma, lai do-
tu darbu bezdarbniekiem ne tikai vasarā, bet arī
ziemā, kad bezdarbnieku skaits plašos apmēros
pieaug.

Kā jau minēju, Finanču ministrijas aprēķini nav
visai pilnīgi. Finanču ministrijas pagājušā gada ap-
rēķinā bija paredzēts, ka no 1932. gada ražas zem-
kopji nodos pāri par 12.000 tonnu. Saeima notei-
ca maksāt par I šķiras liniem 82 santimus par kilo-
gramu. Gada sākumā mēs pielikām 25%) veco pa-
rādu dzēšanai. Tomēr no 1932. gada linu ražas no-
deva tikai 5400 tonnu. Tas nozīmē, ka linu nodeva
daudz mazāk nekā bija paredzēts Finanču ministri-
jas aprēķinā: 12.000 tonnu vietā tikai 5400.

Finanču ministrijas pārstāvji) ir aprēķinājuši, ka
tad, jazemkopji nodotu no 1938. g. linu ražas 16.000
tonnu, būtu jāpiemaksā 7.000.000 latu; bet ir skaidrs,
ka tik daudz linu nenodos, ka nodos ievērojami ma-
zāk. Par to varam spriest pēc iepriekšējā gada
Finanču ministrijas pārspīlētiem aprēķiniem. 1932.
gadā valsts monopolam nodeva linu uz pusi, mazāk,
nekā ministrija bija aprēķinājusi. No 1933. gada li-
nu ražas zemkopji nodos valstij 16.000 tonnu vietā
tikai 800O—10.000 tonnu,

Skaidra lieta, ka līdz ar to, ka 1932. gada linu
nodots uz pusi mazāk, valsts arī piemaksāja par li-
niem uz pusi mazāk. Tas pats paredzams arī šo-
gad. Šogad nenodos tik daudz linu, cik paredzēts
Finanču ministrijas aprēķinos, bet mazāk. Ja pa-
redzams, ka valstij par 16.000 tonnām' linu jāpie-
maksā 7.000.000 latu, tad par 80-00—10.000 tonnām
tik daudz nebūs jāpiemaksā; protams, nebūs arī
vajadzīgs, skaidrā naudā ievest budžetā 3,5 miljoni
latu, bet uz pusi mazāk, tāpat arī veco parādu dzē-
šanai. Kopā 7.000.000 latu vietā būs vajadzīgi ne
vairāk par 4.000.000 latu: 2.000.000 Jātu skaidrā
nauda un 2.000.000 latu — veco paradu dzēšanai.

Ievērojot visu minēto, budžeta kommisijā pie-
ņēma 1933. gada linu ražas cenām 2 variantus.

Budžeta kommisijās vārdā lūdzu pieņemt šo li-
kumprojektu steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Referents
lūdz steidzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Arī nav. Steidzamība vienbal-
sīgi pieņemta. — Atklāju debates. Vārds depu-
tātam Matisonam.

A. Matisons (strādnieku un zemnieku frakcija):
Zīmīgi, ka Bļodnieka valdība tanī laikā, kad pilsētu
un lauku strādniekiem un ierēdņiem uz visas līnijas
darba algas nosit un sociālo apgādi pasliktina, ba-
gātiem lauku budžiem visādi cenšas palielināt pie-
maksas. Piemaksas jau maksā par visiem pirmās
nepieciešamības produktiem, t. i. par maizes labību,
sviestu, bekonu, cukuru. Tagad šinī jaunajā likum-
projektā ir paredzētas loti lielas piemaksas arī li-
niem, kurus pašreiz faktiski var ražot tikai lielie
saimnieki.

Ar ko tad referents motivēja tagadējo linu pie-
maksu vajadzību? Viņš motivēja ar to, ka, lūk,
visiem lauksaimniecības ražojumiem jau esot pie-
maksas, tikai liniem tādas vēl neesot, tāpēc šo ne-
taisnību vajagot izlabot un maksāt piemaksas arī
par liniem.

Zīmīgi, ka par liniem mums šogad jārunā jau
otru reizi, t. i. par linu cenu paaugstināšanu. Šo-
reiz šīs linu cenas paredzētas ļoti augstas, salīdzi-
not ar pasaules tirgus cenāmi. Piemēram, 1932. ga-

da oktobra mēnesī pasaules tirgū I šķiras lini mak-
sājuši caurmērā ap 860 latu,kurpretim valdība ir pa-
redzējusi maksāt ar visām piemaksām ap 1400 latu,
par tonnu. Tā tad pārmaksāti 540 latu par tonnu.

Ar šo jaunolikumu bagāto budžu kabatās ieslī-
dēs ļoti lielas summas.

Ka šīs piemaksas ir domātas tikai bagāto lauk-
saimnieku — linu ražotāju interesēs, to pierāda
tas, ka sīkzemniekiem, sevišķi Latgales sīkzemnie-
kiem, kas agrākos gados bija lielākie linu ražotāji,
no šīm piemaksām nekāda praktiska labuma nebūs.
Otrais pants taču nosaka: „... pie kam šīs pie-
maksas pirmā kārtā izlietojamas valsts zemes ban-
kas parādu kapitāla, mākslīgo mēslu, lopbarības un
sēklas fonda aizdevumu parādu segšanai un to aiz-
ņēmumu samaksai..." Mēs zinām, ka Latvijā nav
neviena tāda sīkzemnieka, kuram, nebūtu parādu
valsts zemes bankā vai privātās bankās. Viņi tos
nevarētu nomaksāt pat tad, ja pārdotu visu savu
saimniecību. Tāpēc, ja viņi arī ražotu linus un sa-
ņemtu šīs piemaksas, tad ar šo linu ražošanu viņi
tomēr nesegtu ne desmito daļu no tiem parādiem,
kādi viņiem; pa šiem gadiem ir uzkrājušies. Tā tad
praktiski sīkzemniekiem, sevišķi Latgales linu ra-
žotājiem šis jaunais likums nekā nedos, bet, visa
peļņa no tā, kā jau teicu, aizies lielo saimnieku-bu-
džu kabatās.

Uz to norāda arī tas, kas savā laikā notika Lat-
galē, kad tur izdeva grants vešanu ceļu labošanai.
Tā galvenā kārtā bija domāta nabadzīgo iedzīvotā-
ju pelņai; praktiski tomēr iznāca pretējais. Na-
badzīgie zemnieki, kuriem visvairāk šī peļņa bija
vajadzīga, lai varētu braukt peļņā, noēdināja pat vi-
sas sēklas auzas, aizņēmās, naudu pajūgu izlaboša-
nai u. t. t., bet kad pienāca naudas izmaksāšanas
diena, tad naudu viņiem neizmaksāja, bet ieturēja
par uzkrājušamiesparādiem. Neviena santima skai-
drā naudā viņi nedabūja, kaut gan bija iedzīvoju-
šies privātos parādos un izbarojuši pat sēklas auzas.
Beigu beigās viņi no peļņā braukšanas, atteicās. Na-
badzīgie jaunsaimnieki granti neveda un to izdeva
bagātajiem saimniekiem, kam zirgu barība, nav jā-
pērk, un kam ir rīcības, kapitāls.

Tā tas, būs arī šinī gadījumā ar jaunā linu pie-
maksu likuma pieņemšanu.

3. pants nosaka, ka piemaksu aprēķinus izdara
Finanču ministrija pēc linu pieņemšanas zīmēm, kas
ievācamas no linu ražotājiem caur pašvaldības ie-
stādēm. Tā tad linu piemaksas nevarēs, saņemt
bez attiecīgas pagasta pašvaldības apliecības. Šīs
piemaksas ies caur pagasta pašvaldību, kur, pirm-
kārt, aprēķinās_ nodokļus, un nobadzīgie zemnieki
no šīm piemaksām, neko nesaņems.

6. pants nosaka, ka tad, ja atkarībā no tirgus
apstākļiem, Finanču ministrijai nāktos pārdot linus
un pakulas zem pašizmaksas, tad zaudējumi! uzņe-
mami 1934./35. gada budžetā. Mēs jau noteikti va-
ram sacīt, ka visi 1933. gada paredzētie lini būs jā-
realizē zem pašizmaksas cenām, t. i. ka valstij būs
jāpiemaksā par visiem pārdotiem liniem. Referents
aizrādīja, ka būs jāpiemaksā tikai ap 7 miljoni latu.
Man jāaizrāda, ka šīs piemaksas būs daudz lielākas
nekā 7 miljoni latu.

Ievērojot to, ka šis likums galvenam kārtām pil-
dīs bagāto lauku saimnieku-budžu kabatas, ka tas
pasliktinās strādnieku, lauku strādnieku un darba
zemnieku stāvokli un pazeminās viņu algas, strād-
nieku un zemnieku frakcija liek priekšā to noraidīt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Dzenim,.

A. Dzenis (Latgales zemnieku progresīvā ap-
vienība): Augstais nams! Šī likuma galvenais no-



421 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 11. sēde 1933. gada 9. jūnija

lūks ir — no vienas puses veicināt linkopību, un
no otras puses šis likums interesē pašu valsti saka-
rā ar mūsu pašlaik pārdzīvojamām saimnieciskam
grūtībām. Mums ir radušās ārkārtīgi lielas grūtības
ārzemju valūtas iegūšanā. Lini patlaban ir vienī-
gais ražojums, kas ārzemēs atrod brīvu tirgu, bez
kādiemierobežojumiem. Sakarā ar to valdība ir
atzinusi, ka jāveicina linu eksports, un ir nodomā-
jusi ar linu eksporta palīdzību iegūt ārzemju valūtu.
Kā jau referenta kungs aizrādīja, šādā veidā ārzem-
ju valūtu varam iegūt vislētāk. Izrādās, ka līdz šim
eksportētās preces ir devušas mums ļoti dārgu ār-
zemju valūtu. Tā tad šis valūtas iegūšanas veids
mums ir bijis neizdevīgs.

Valdība sprausto mērķi gan nesasniegs, ja li-
kumprojektu pieņems, tādā veidā, kādā to izstrādā-
jusi valdība un akceptējusi budžeta kommisijā. Tur
paredzētas divējādas izmaksas par liniem: no vie-
nas puses paredzēta izmaksa skaidrā naudā tūlīt,
linus nododot, bet no otras puses paredzēts, ka vie-
na daļa summas atstājama parādu kārtošanai resp.
parādu dzēšanai.

Man jāsaka, ka pēdējais veids ir ļoti
^
neizdevīgs.

Visi līdzšinējie mēģinājumi ar piemaksām, ko tūlīt
neizsniedz skaidrā naudā, ir pierādījuši, ka tam ra-
žotājos ir vismazākā piekrišana. Vispirms — ja
piemaksas tūlīt neizmaksās skaidrā naudā, linu ra-
žotāji, kuriem parādu nav, saņems tās ar lielu no-
kavēšanos. Otrkārt — parādu dzēšana nav ve-
ļama arī valstij, jo gala rezultātā piemaksu summas
ilgāku laiku ražošanas un saimnieciskās apgrozī-
bas procesā nepiedalās. Linu ražotāji tādā gadīju-
mā neiegūst nekādu atvieglojumu savām grūtībām,
un tas saimnieciskais efekts, _ ko grib sasniegt ar
piemaksām, zūd, jo linu ražotāji šādu valsts pabal-
stu maz sajūt. Treškārt gribu uzsvērt, ka piemaksu
izsniegšana parādu dzēšanas veidā apgrūtinātu pa-
šu valsts un pašvaldības aparātu. Visa tā gara kan-
celejas procedūra, kura būs jāizdara, iekams pie-
maksas nonāks linu ražotāju rokās, prasīs ārkārtī-
gi daudz darba un sadārdzinās šo piemaksu izsnieg-
šanu. Tādā veidā no vienas puses pati valsts un
no otras puses linu ražotāji nepanāks to efektu, kas
būtu, ja piemaksu vietā maksātu uzreiz visu pa-
augstināto cenu, linus uzpērkot. Aiz šiem iemesliem
piemaksu izsniegšanu vajadzētu padarīt iespējami
vienkāršāku, ja ar šī likumprojekta palīdzību grib
ātri palielināt linu sējumu platību un veicinat_ šīs kul-
tūras ražojumu eksportu uz ārzemēm. Tāpēc valsts
piemaksas būtu jāizsniedz skaidrā nauda un iespē-
jami ātrāk.

Ievērojot to, ka valsts kase pārdzīvo lielas grū-
tības, izmaksāt visu skaidrā naudā patlaban nav_ ie-
spējams un tāpēc viena daļa piemaksu jānokārto
valsts parādu dzēšanas veidā. Tomēr būtu veļams, ka
parādu dzēšanai izlietojamā piemaksu daļa būtu ie-
spējami mazāka. Sakarā ar to es lieku priekša li-
kumprojekta 1. pantā noteiktās cenas paaugstināt
vēl par 10 santīmiem par kilogramu. Es domāju, ka
ar to šī likumprojekta nozīme klus daudz lielāka,
nekā atstājot tās cenas, kas paredzētas likumpro-
jektā. Ja šeit viens otrs aizrādīs, ka cenu paaugstinā-
šana radīs grūtības budžeta sabalansēšana, tad jā-
aizrāda, ka budžetā ir uzņemta pietiekoši liela sum-
ma, lai varētu segt ari manis proponētas paaugsti-
nātās izmaksas, izsniedzot tās skaidra nauda tūliņ,
linus pieņemot. Kādēļ? Tādēļ, ka linu piemaksām
budžetā paredzētā summa ir lielāka, neka šī gada
linu raža to prasīs. Manis priekšā liktais cenu pa-
augstinājums prasīs ne vairāk par 1.000.000 latu no
budžetā jau ar uzviju paredzētiem līdzekļiem, pie-
maksām pie li/nu cenām. Šī uzvija ir radusies tā-
pēc, ka, kalkulējot pārmākšu kopsummu, 1933. gada
linu raža ir aprēķināta pārspīlēti liela.

Ja manu pārlabojumu 1. panta pieņems, tad es
iesniegšupārlabojumu arī pie 2. panta, kur paredzē-
ta piemaksa parādu dzēšanai 25 santimu apmēra;
tā tad būs jāsamazina par 10 santīmiem, atstājot 25
santimu vietā 15 santimu. Ja manu pārlabojumu I.
pantā noraidīs, tad, saprotama lieta, atkritis ari
mans priekšlikums pie 2. panta. Es domāju, ka Aug-
stais nams, apsverot visus minētos motīvus, manu
priekšlikumu pieņems un linu cenas vēl paaugstinās
par 10 santīmiem kilogramā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Kiršteinam.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Šis likumprojekts ir viens^no lauk-
saimniecības atbalstīšanas projektiem. Mūsu frak-
cija visumā principā nav pret šiem likumiem, bet
mēs visu laiku esam brīdinājuši un aizrādījuši, ka
lauksaimniecības atbalstīšanā nedrīkstam' ieiet lielos
pārspīlējumos, sevišķi šogad, kad mums, ir lielas
grūtības ar budžeta sabalansēšanu, kad mums jā-
ķeras pie algu samazināšanas maz atalgotiem valsts
darbiniekiem, jāķeras pie viņu dienišķas maizes.
Tai laikā likt priekša vēl paaugstināt linu piemaksas
ir pilnīgi neiespējama lieta.

Cik mēs esam noskaidrojuši, pagājušajā gada
linu pašizmaksa bijusi nepilns lats par kilogramu.
To rāda statistiskās pārvaldes dati. Ja 1. panta ce-
na ir paredzēta pāri latam — _ līdz 1.15, tad tas
ir jau atliku likām maksāts, un tāpēc mēs nevaram
piekrist, ka vēl paredz piemaksāt 25 santimus par
kilogramu. Nevar taču prasīt, lai virs pašizmaksas
piemaksātu vēl tik lielas summas.

Attiecībā uz liniem te aizrādīja, ka lini esot vie-
nīgais ražojums, kam esot brīva ieeja ārzemju tir-
gos, kam nekur neesot noteikti kontingenti, un kas
tādēļ mums dod iespēju iegūt lielāku, vairumu valū-
tas. Man liekas, ka šī illūzija ir ļoti pārejoša, un
mēs, pārmērīgi atbalstot šo samēra maz intensīvo
kultūru, varam drīz vien nonākt pie pārprodukcijas.
Var iznākt, ka summa, ko tagad ir izkalkulejusi Fi-
nanču ministrija — 7.000.000 latu, ir vēl lielāka.

Arī no šī viedokļa, lai neparādītu nākotne pār-
mērīgi lielu linu pārprodukciju, mēs domājam, ka va-
jadzētu ieturēt mērenību. Galvenais, protams,, ir
tas, ka šos, 7.000.000 latu, kurus Finanču ministri-
ja paredz kā nepieciešamus šīm piemaksām, nav,
kur ņemt, un budžetā attiecīga summa, nav uzņemta.
Budžeta kopsumma jau tagad ir ārkārtīgi pārspīlē-
ta, un mēs nezinām — varbūt kāda frakcija zina,
bet ministru prezidents nekur nav paziņojis —,
kur ņemt tos 140.000.000 latu, kas jau tagad budže-
tā projektēti. Ja vēl par liniem būs jāpiemaksā tik
liela summa, tad tas novedīs mūsu saimniecisko dzī-
vi pie katastrofas,

Mūsu frakcija tādām 1pārspīlētām prasībām ne-
var piekrist un balsos par tām cenām, kas paredzē-
tas projekta 1. pantā.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Špoļanskim.

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku apvienība; runa krievi-
ski)*) : Deputātu kungi! Var teikt, ka nu beidzot
reiz mēs esam nonākuši pie jautājuma, kas ir viens
no jautājumiem, par kuriem Latgales pārstāvji šeit
Saeimā ir runājuši ļoti bieži. Runājot par šo jau-
tājumu, mums ir nācies dzirdēt ļoti daudz iebildu-
mu, ļoti daudz pārmetumu, ka mēs, latgalieši, ska-

? toties pārāk šauri, mums neesot pietiekoši valsti-
skuma u. t. t., u. t. t. — kā redzat, es runāju pēc
deputāta Budžes replikas. Kad mēs teicām, ka

*) Runātāja atreferējums. „ .,
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valsts pārmērīgi atbalsta ir sviesta, ir bekona ra-žotājus, mus saka gandrīz vai izzobot.
Šodien beidzot tomēr jāsaka, ka šai lielajai Lat-vijas tautsaimniecības nozarei, kāda ir linkopība,reiz nu ir piegriezta pienācīga vērība — ne nuīsti pienācīga mērā, bet skaitļi, kas ir kommisijās,izstrādātajā projekta, zināma mērā ir kaut cik .ap-

mierinoši. Pec mušu un arī saimniecisko autoritā-
šu aprēķiniem projekta paredzētās cenas nebūt vēlnav pilnīgi pietiekošas cenas, kādas linu ražotājiem
pienāktos dabūt. Apmēram Ls 1.80 būtu tā cena, ko
varētu uzskatīt par linu ražotājus pilnīgi apmierino-
šu; bet ja tagad pieņems, projektā paredzētos, Ls1.40, tad arī šī cena ienesīs zināmu apmierinājumu
to zemnieku rindas, kas jau daudz gadus uz linkopībuir būvējuši savas saimniecības budžetu.

Ta ka laikrakstos_ visu partiju, visu virzienupārstāvji un arī visdažādākās sanāksmēs ir garantē-juši šī likuma pieņemšanu, lai gan tā tagad ir noka-vējusies, Latgales zemnieki linus jau ir sākuši sēt.Linu, sēšana notiek pastiprināta tempā. Sajūtamspat linsēklu trūkums, un cenas ir pacēlušās, jo pat-laban zemnieki linus sej pastiprinātā kārtā, ticēda-
mi šī likuma pieņemšanai. Aizrādot uz šo apstākli,
es lūdzu deputātu kungus šo likumprojektu pieņemt.

Tomēr jāatzīmē, ka pilnīga taisnība, protams,
ir deputātam Dzenim, ka 25 santimu atskaitījums
veco paradu dzēšanai ir par daudz liela summa;
tapec mes pievienosimies viņa priekšlikumam, ka
ta piemaksas daļa, ko paredzēts atskaitīt veco pa-
radu dzēšanai, pamazināma uz 15 santīmiem no ki-
lograma. Pagājušajā sezona, pareizāk sakot —
patdivaspagajušas sezonas jau ir notikusi veco
paradu dzēšana uz linu piemaksu rēķina; tikai pie-
maksas līdz šim vel nav izmaksātas, un zemniekitas vel gaida. Pilnīgi_ pareizi aizrādīja, ka tad, ja
zemnieks ir valstij parada, valsts un pašvaldība uz-rēķina viņam lielu soda naudu — 12% mēnesī;bet tagad valsts ir zemniekiem parādā un nav no^rēķinājusies ar viņiem par nodotiem liniem jau vai-rāk ieprie_kšejos gados, un tomēr nemaksā zemnie-kiem nekādus pjroeentus. Pagājušo sezonu atskai-
tījumi segs lielāko daļu sēklas labības parādu un
opbanbas aizdevumu. Es gribu atgādināt Latga-les, tāpat ari citu Latvijas apgabalu deputātiem, ka
vismaz mušu apvidu itin visas partijas — ir so-
ciāldemokrāti, ir kristīgie, ir krievu grupas, ir pro-
gresisti velēšanu laika ir solījuši mūsu zemniekiem
seklas paradu atlaišanu un pilnīgu lopbarības aiz-devumu dzēšanu, un tomēr šis solījums nav izpil-
dīts — šie paradi nav atlaisti, bet tiek piedzīti pat
caur tiesu. _ Atsaucoties uz šiem partiju, solījumiem
un arī vispārēja Latgales saimnieciskā stāvokļa dēļjebkādu summu atskaitīšana no linu piemaksām jā-uzskata par_ pilnīgi nepielaižamu. Patiesībā jautā-jums jānostāda ta; ja tagad noteicam liniem cietucenu — Ls 1.40 par kilogramu, tad visa šī sum-
ma bez kādiem atskaitījumiem zemnieklemi izmak-sājama skaidra nauda. Mēs tomēr baidāmies, ka
tas neizies cauri, tapec atbalstīsim deputāta Dzeņa
priekšlikumu _ — kompromisa priekšlikumu, ka ve-
co paradu dzēšanai drīkst atskaitīt tikai 15 santimu,
bet visa pāreja summa izmaksājama skaidrā naudā.

Priekšsēdētaja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Trasunam.

J. Trasuns (progresīvā zemnieku frakcija): De-putātu kungi! Vispirms man jāizsaka nožēlošanapar to, ka šo tik svarīgo jautājumu valdība ir likusi
Saeimas dienas, kārtība tik vēlu, jo linu sējēji, ku-
riem bija svarīgi zināt, kādas cenas viņiem mak-
sas par nākoša gada ražu, pa lielākai daļai, savus
laukus jau ir apsējuši, nemaz nezinot, cik viņiem '
maksās. Ja cenas būtu, noteiktas agrāk, strikti no-

teiktas un paaugstinātas, tad linu sējumi, bez šau-
bām, būtu daudz plašāki, un tas visai valstij būtu
nācis tikai par svētību.

Ja nu tomēr kaut ar tādu nokavēšanos šodien
šis jautājums ir likts dienas kārtībā, tad man tasvispirms jāapskata sakara ar vispārējo saimnieci-
sko stāvokli.

Daži runātāji jau ir izteikušies, ka tās cenas, kovaldība ir projektējusi, esot par augstām'. Viņi iz-
teicas, ka tas neesot mums pa spēkam, ka tās esotabsurds _ u. _t. t. Man Latgales progresīvās zemnie-
cības vārda jāprasa linu cenu vēl lielāka paaugsti-
nāšana. Man jāsaka, ka šī prasība Šoreiz nāk no
Visa Latgales apgabala vienlīdzīgi, tikai tā, varbūt,
nav izteikta ka šeit, ta citas attiecīgās valdības ap-
rindas no Latgales pārstāvjiem, kas ieiet valdībā,
tik enerģiski un .noteikti, ka to prasa Latgales zem-nieku masa.

Šī prasība, varbūt, nav saprotama pārējiem,
Latvijas iedzīvotajiem, kuri brīnās, kāpēc tās pie-
maksas dod.

Piemaksu sistēma, pie_ kuras valdība turas, vis-pār ir liela mēra pašapmanīšanās. Piemaksas mēs
neņemamnekur citur ka no budžeta, kura summassavukārt tiek savāktas no pašas tautas — galve-
nam kārtam netiešo nodokļu veidā. Varētu runāt,
stipri daudz runāt par to, vai, piemaksu ceļu ejot,
valsts saimniecisko dzīvi varēs salāpīt, novest pie
pozitīva rezultāta. Par to vismaz var daudz strīdē-
ties. Bet ja valdība ir izšķīrusies par piemaksu po-
litiku, ja mums ir garantētas cietas cenas veselai
rindai lauksaimniecības ražojumu — ļoti augstas
cenas, samēra ar pasaules tirgus cenām —, tad
arī linu ražotājus nevar nostādīt otrā kategorijā un
atmest ar roku viņu vajadzībām, kā tas ir darīts pē-dējos paris gadus.

Kungi! Tanī laikā, kad Vidzemes un Kurzemes
sviesta ražotajiem jausen bija garantētas noteiktas
cenas _— un samēra loti augstas cenas, piemak-
sājot pāri par 120% virs pasaules tirgus cenām,
Latgales linu ražotāji bija nostādīti tādā stāvoklī, ka
viņi faktiski piemaksas nedabūja. Pēc pēdējām, ce-
nām' pasaules tirgu Latgales linu ražotāji saņēmano valdības par birkavu linu apmēram tikpat daudzka pasaules tirgu. Protama lieta, tāda politika ne-izbēgami veda pie ta, ka Latgales zemnieks palika
arvien nabadzīgāks un nabadzīgāks. Latgales apga-
bala sakrājas visas klizmas. Avīzes vēl šodien rak-sta, ka Latgales pašvaldības nevar savilkt galus argaliem, ienakumi_ neienāk, zemnieki nepilda savas
saistības. Bet ka lai šīs saistības pilda? No kurie-
nes lai latgaliešu cilvēks ņem tos līdzekļus?

Latgales zemniecība saimnieciski līdz šim' bija
nostādīta ta, ka ta varēja ražot tikai linus, Pirma-jos Latvijas pastāvēšanas gados Latgales lini bijatie, kas deva iespēju stabilizēt visu Latvijas saim-
niecisko dzīvi. To mes nedrīkstami aizmirst šodien,runājot par liniem.

Bet kā tad šobrīd ir ar šo jautājumu? Ar šojautājumu ir ta, ka šobrīd valdība ir garantējusi no-
teiktas cenas_ Kurzemes un Vidzemes sviesta un
bekona ražotajiem, kviešu un rudzu nodevējiem, cu-
kurbiešu un kartupeļu ražotājiem (kartupeļus no-dod tikaiļKurzeme un Vidzeme esošiem spirta brū-žiem), vardu sakot — cietas cenas ir garantētas
visam tam,_ko ražo Baltijas daļas zemnieki, bet —nav padomāts par to, ka kaut kas jāgarantēarī Lat-
gales sīkzemniekam, lai viņš arī varētu kaut kā vilkt
savu.dzīvību un mazināt savu grūto saimniecisko
postu.

Tādā sakarībā šo jautājumu nostādot, man ir
jāsaka, ka tas linu cenas, ko valdība projektē un ko
aizstāv budžeta kommisijās referents, ir nepietieko-
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šas. Agronomijas darbinieki ir aprēķinājuši, ka vie-
na kilograma sviesta ražošana maksā to pašu, ko
maksa viena kilograma linu ražošana. No prakti-
skas dzīves mušu zemnieks saka, ka kilograma li-
nu ražošana maksa vel dārgāk nekā viena kilogra-
ma sviesta ražošana. Bet ko valdība ir darījusi?
Līdz šim valdība ir garantējusi par katru kilogramu
sviesta Ls 2.50. Tagad šī cena ir mazliet noslīdēju-
si uz leju — ir garantēti Ls 2.20 par kilogramu.
Liniem projektēmaksāt Ls 1.40 par kilogramu, un
25 santimino tas pašas summas domāti varbūtējo
paradu dzēšanai. Man jāsaka, ka te nav nekāda
samēra, nemaz nerunājot par to,_ ka Latgalei palī-
dzīga roka šodien vajadzīga varbūt vairāk nekā pā-
rejam valsts daļām, jo_ apstākļi tur ir daudz sliktā-
ki. Latgale ir pieredzējusi daudz vairāk posta; vi-
ņa ir zaudējusi nesalīdzināmi daudz vairāk nekā pā-
rējie lauksaimnieki Latvijā.

Ja pieejam šim jautājumam salīdzinoši, tad jā-
saka

^
ka projektētās linu cenas neatbilst taisnībai;

tamdēļ šis punkts jālabo un jākorriģē.
Es domāju, taisnīgi būtu, ja sviestam' paliktu cie-

ta cena — Ls 2.20 par kilogramu, liniem, garan-
tēt vismaz 2 lati par I šķiras kilogramu. Tas būtu
vismazākais.

Valdība savā iesniegumā cenas ir sadalījusi di-
vas daļas_ — vienu daļu projektē samaksāt zem-
niekiem tūliņ, linus nododot, bet otru daļu — at-
vilkt ' paradu dzēšanai. Parādu dzēšanas, sistēma,
kas tagad tiek piekopta, pati par sevi ir stipri vien
diskutabla. Par to varētu daudz runāt. Ir parād-
nieki, kas ir ietaisījuši parādus un nav spējīgi, šo-
dien nodot ne kilograma kviešu, ne linu, ne sviesta,
un tomer_ vecās saistības ir spiesti pildīt, pie kam'
ar tagadējam vispārējām lauksaimniecības ražoju»-
mu cenām, viņu agrākās saistības, nestāv nekādā
samēra. Tāds parādu dzēšanas veids, kāds tagad
tiek piekopts, pa lielākai daļai nāks par labu tikai
lielsaimniekiem, kas var ražot noteiktus standarti-
zētus lauku ražojumus, kam garantētas zināmas no-
teiktas cenas. Lielākie zemnieki tagad to izmanto
sava Jaba, jo viņi ir spējīgi ražot to, kas izdevīgi, un
tamdēļ tie var kārtot ne tikai savas acumirklīgās
saistības, bet ir spējīgi dzēst ari daļu sakrājušos, pa-
radu. Sīkzemnieku lielākai daļai tāda iespēja ar
pieņemto sistēmu ir ņemta. Sīkzemnieki šo labvē-
lību nebauda. Tamdēļ veco parādu dzēšana būtu
jānostāda uz taisnīgākiem pamatiem. Ja nu tomēr
šis pricips ir jau ievests dzīvē, tad ar šo likumu
mes to lauzt nevarēsim. Tamdēļ es lieku priekšā
šādu propoziciju: linu ražotājiem garantēt par I
šķiras liniem 2 latus par kilogramu, pie kam Ls 1.50
izmaksāt skaidrā naudā, bet Ls 0.50 atstāt veco pa-
radu dzēšanai. Tā ir taisnīga prasība, samērā ar
tām 1cenāmi, ko esat noteikuši sviestam. Es lūdzu
to pieņemt. Lini un sviests, — tie abi divi ir gal-
venie artiķeļi, kas mums dod valūtu, tāpēc vienu
rožotāju kategoriju nedrīkst nostādīt sliktākā stā-
voklī par otru.

Linu jautājums sevišķi sāpīgs ir latgaliešiem, jo
latgalieši ražo ap 60% no visa linu ražas kvantuma.
Tas mums ir dzīvības jautājums. (Starpsaucieni.)
Zemnieku savienības kungiem es gribu teikt: ja jūs
gribat _uzturēt_ tīk augstas sviesta cenas, tad taču
jums jāpadomā ari par Latgales linu ražotājiem, jā-
garantē arī linu cenas. (Starpsaucieni,) Jaunsaim-
nieku un sīkgruntnieku frakcijai, kas pēdējā laikā
ļoti čakli apbraukā Latgales pagastus, solīdama da-
žādus labumus, es arī gribu jautāt: vai jūs esat pa-
rūpējušies arī par Latgales, linu ražotājiem? Vai
jus esat padomājuši par Latgales zemnieku taisnīgo
prasību atbalstīšanu?

Es nešaubos, par to, ka manu priekšlikumu at-
balstīs latgaliešu grupas; bet es domāju, ka arī so-
ciāldemokrāti, kuri pa lielai daļai gūst atbalstu un
ievelēti ar Latgales sīkzemnieku balsīm, sapratīs
Latgales sīkzemnieku stāvokli un balsos par manu
priekšlikumu. Viens kreisā spārna runātājs šeit aiz-
rādīja, ka šīs linu piemaksas it kā nākšot par labu
tikai turīgākai zemnieku daļai. Prakse mums ir jau
pieradījusi, ka linus ražo galvenā kārtā mazturīgie
zemnieki; turīgākie zemnieki, kam ir kapitāls, ir
pārgājuši uz augstāku kultūru, uz citām nozarēm —
galvena kārta uz piensaimniecību. Linu piemaksas
saņems galvenā kārtā tikai mazturīgie zemnieki, tā-
pēc tas ir vistaisnīgākās.

Beidzot savu runu, es iesniedzu priekšlikumu
— likumprojekta 1. panta otro nodalījumu izteikt
ta: „Par baltgalvjiem (kroņa liniem) un zalgalv-
jiem (Hofa liniem) maksāt par 1 kg Ls 1.50; par
otro sortimentu — Ls 1.30, par trešo — Ls 1.15,
par ceturto — Ls 1.—, par piekto — Ls 0.85,
par sesto — Ls 0.70, par septīto — Ls 0.60, par
astoto — Ls 0.50."

2. panta I variantā 25 santimu vietā, kas pa-
redzēti veco parādu dzēšanai, likt 50 santimu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Trofimovam.

S. Trofimovs (krievu zemnieku frakcija; runā
krieviski)*): Krievu zemnieku frakcija savas do-
mas par linu cenu jautājumu izteica jau tad, kad
šo likumprojektu nodeva kommisijai. Sīkāku aprē-
ķinu, pamatojoties uz šo likumu, es devu jau Saei-
mas budžeta kommisijā; pašreiz gribu atzīmēt ti-
kai tikdaudz, ka šis valdības projekts ar jaunajām li-
nu cenām nāk apspriešanā tikai tagad, kad linu sē-
šana jau ir gandrīz vai beigusies. Zemnieki ir pie-
raduši, ka tad, ja valdība iesniedz Saeimai kādu li-
kumprojektu, tā to arī pieņem, tāpēc, ar to rēķino-
ties, viņi arī ir sākuši linus sēt. Pēc manām do-
mām šis apstāklis, padara šī likumprojekta pieņem-
šanu nepieciešamu; ja to nepieņems, zemniekiem
tas būs ļoti neizdevīgi. Kas tad pēc tam vēl ticēs
kaut_vai kādiem solījumiem?! Valdība savā dekla-
rācija paziņoja, ka garantēs liniem cietas cenas;
koalicijas vairākums par šo jautājumu ir bijis vie-
nis pratis, bet nu, kad linu sēšana jau ir beigusies,
daži deputāti sāk celt iebildumus pret solītām linu
cenam._ Es domāju, mūsu pašu prestiža dēļ. valsts
autoritātes dēļ, lai turpmāk mums kaut cik vēl ti-
cētu, mums šis likums jāpieņem.

Izejot arī no tīri saimnieciska aprēķina, jāteic,
ka ļinkopji līdz šim par saviem liniem ir saņēmuši
ārkārtīgi zemas cenas. Par 14—16 stundu garu
darba dienu, pastāvot tagadējām cenām, linkopis sa-
ņēmi tikai Ls 1.20.

Bez tam jāievēro, ka liniem nevienā zemē nav
kontingenta, nav arī ievešanas aizlieguma; tādēļ
to eksportu vajadzētu veicināt visiem, līdzekļiem, jo
valūtu visizdevīgāk mēs varam' iegūt taisni tikai ar
liniem.

Visi šie motīvi runā skaidru valodu par to, ka
valdības izstrādātais projekts par linu cenu paaug-
stināšanu jāpieņem'.

Priekšsēdētžja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti! _ Ja mēs gribētu jaksturot to svaidīšanos un
metašanos saimnieciskā politikā, kāda notiek visu
pedejo laiku un sevišķi pašā pēdējā laikā visdažā-

*) Runātāja atreferējums.
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dākās saimnieciskās nozarēs, tad par ļoti labu pie-
mēru der linu jautājums.

Deputātu kungi, man jums jāaizrāda, ka Lat-
gales zemnieku pārstāvji — Trofimova kungs,
Trasuna kungs un citi prasīja linu likuma grozīšanu
tāpēc, ka to prasot Saeimas un valdības prestižs,
tāpēc, ka linu ražotājiem esot bijuši neizdevīgi da-
rījumi un tagad tie jālikvidējot.

Man jāsaka gluži otrādi — taisni Latgales
zemniecības pārstāvji ir bijuši tie, kam ar linu jau-
tājumu ir bijušas visdažādākās andeles valdības gā-
šanā un valdības sastādīšanā. Viņi ir prasījuši pie-
ņemt veselu virkni likumu linu jautājumā. Galu ga-
lā stāvoklis ir tāds, ka ir pieņemti vairāk likumu,
bet nevienu nepilda, un prasa atkal jaunu likumu.
Kad nu jaunais likums nāk Saeimā, atkal nāk Lat-
gales zemnieku pārstāvji un saka: šis likums mūs
ne tuvu neapmierina. Kas mums būs, ja saņemsim
7 miljoni latu — labāk prasīsim, vairāk, noliksim
2 lati par kilogramu linu, vai Ls 2.20, kā prasīja Tra-
suna kungs. Prasīsim 7 miljonu latu piemaksu vie-
tā 20 miljonu latu! Nemaz neinteresējas, kur rast
.līdzekļus.

Kāda psīcholoģija te ir radusies? Latgales
zemniecības pārstāvjiem ir radusies tāda psīcholo-
ģija: kāpēc jūs varat maksāt augstas cenas Vid-
zemes lielsaimniekiem par sviestu, par cukurbie-
tēm, par bekonu, par labību — rudziem' un kvie-
šiem? Ja jūs varat maksāt viņiem, kāpēc jūs ne-
varat maksāt Latgales sīkzemniekiemi?

Trasuna kungs, pieejot jautājumam no šī vie-
dokļa, Jums ir zināma taisnība. Tiešām, patlaban
notiek atlikušo valsts rezervju izsaimniekošana un
izdalīšana uz visām pusēm. Kāpēc neizmantot stā-
vokli, ja valdība pašlaik stāv uz māla kājām, ja vi-
ņa grīļojas un kuru katru brīdi var krist?! Kāpēc
nepastumt valdību un nedraudēt viņai: ja, jūs, ne-
dosit mums to, ko mēs prasām, tad mēs gan zinā-
sim, ko darīsim! Ar šiem draudiem panāks to, ka,
varbūt, par liniem samaksās tādu cenu, kādu latga-
lieši prasa.

Es _gribu griezties arī pie Latgales pārstāvjiem
un parādīt viņiem spogulī, kāda izskatās visa linu
un vispār mūsu saimnieciskā politika. Man jāsaka
tā: ja jums, kungi, nav viena alga, vai rīt pār mums
nāk elle un sērs, ja jūs kaut drusku interesē, kas
notiks ar Latvijas iedzīvotājiem, kas notiks ar strād-
niekiem un ar zemniekiem, tad jums būs drusku jā-
apdomā savas prasības, būs jāapdomā, pie kā viss
tas var novest.

Es saprotu: ja Latgales sīkzemnieks redz, ka
patlaban visi cenšas ņemt no pēdējām atlikušām re-
zervēm, tad arī viņam gribas ko dabūt. Te viņa
loģika ir pareiza. Kāpēc neprasīt, lai arī Latgales,
sīkzemnieks varētu savas prasības apmierināt?
Kurzemes un Zemgales lielsaimnieki tagad paņem
visas piemaksas un var dzīvot, cepures, kuldami.

Bet, Trasuna kungs, ja pieejam šim jautājumam
tuvāk un paskatāmies, kādi ir faktiskie apstākļi, tad
taču redzam, ka tikai vēl 1932. gada 17. jūnijā —
tā tad nepilnu gadu atpakaļ, jo šodien ir tikai 9.
jūnijs — Saeima, izpildot Latgales pārstāvju pra-
sību, izdeva likumu, ka par liniem jāmaksā 82 san-
tīmi par kilogramu. Toreiz jūs teicāt, ka par šā-
du cenu linus varot izstrādāt, bijāt ar to ap-
mierināti.

Tomēr nepagāja ilgs laiks — no paigājušā ga-
da 17. jūnija līdz šī gada 13. februārim, apmēram
pusgads, un kad jūs redzējāt, ka vēl ir atlikusi kā-
da daļa līdzekļu, jūs prasījāt jaunu likumu. Saeima
to arī pieņēma un pielika pie 17. jūnijā noteiktajām
linu cenām 25%. Tas bija par 1932. gada ražas
liniem.

Tai pašā laikā uz Latgales kristīgo frakcijas
pārstāvja Pastora kunga priekšlikumu, 1933. gada li-
niem noteica 1 latu par kilogramu līdzšinējo 82 san-
timu vietā. Toreiz atkal pieveda aprēķinu un pierā-
dīja, ka 1 lats esot pietiekoša cena, ka esot pat vēl
zināma peļņa.

Tagad nu 1933. gada linu raža vēl nav ievākta,
bet līdzšinējais likums jums, kungi, jau ir navēco-
jies. Šodien mūsu priekšā ir atkal jaunslikums, kas
paredz maksāt par kilogramu linu Ls 1.40, jo līdzši-
nējā cena esot par zemu.

Šodien, kad šo likumu grib izdot, es gri-
bētu teikt Trasuna kungam: ja arī šodien Saeimas
vairākums akceptēs šosLs 1.40 par kilogramu, kas
ir latgaliešu līgums, tad latgalieši būs ar mieru arī
Vidzemei un Kurzemei dot, cik grib. Viņi teiks:
kas mums par daļu, kas tur notiek — ja tikai
mums dod! Bet ja maksā Vidzemes un Kurzemes
lielsaimniekiem — kāpēc nemaksā arī mums? Ja
šodien šo likumu pieņems, varbūt jau nākošajā ga-
dā, varbūt pat šinī pašā sesijā — sesijas, beigās
mēs piedzīvosim, ka latgalieši pateiks: vēl dala
naudu, mums arī vajaga — par liniem jāmaksā
vēl vairāk, jāmaksā 2 lati par kilogramu! —

Vai tā ir tā Saeimas cieņa, vai tā ir tā stabili-
tāte saimnieciskos jautājumos, par kuru te runāja
Trofimova kungs? Man liekas, ka Trofimova kun-
gam, ja viņš grib runāt par stabilitāti saimnieciskos
jautājumos, būtu jāpasaka taisni pretējais, ka tā ne-
var rīkoties, ^ ka nevar valdība izdot likumprojektu,
kas aprēķināts tikai 3 vai 5 mēnešiem, bet ne ilgā-
kam laikam,.

Tagad paskatīsimies, kāda ir linu ražošanas
pašizmaksa, vai lieta ir tiešām tik traģiska, kā te to
nostāda. Es negribu šeit uzstāties, ar saviem aprē-
ķiniem; ja es to darītu, tad tūlīt teiktu, ka sociāl-
demokrāti grib Latgales sīkzemniekus nožņaugt;
tāpēc es celšu šeit priekšā aprēķinus, ko ir sastādī-
juši Finanču ministrijas speciālisti Saeimas kommi-
sijā, kur šis jautājums tika apskatīts.

Finanču ministrijas linu, kultūras un apstrādāša-
nas nodalās vadītājs — te man ir dokuments ar
viņa parakstu — ir izrēķinājis, ka linu ražošana
izmaksa apmēram 120 latu pūrvieta. Ja patur spē-
kā tās cenas, kādas ir šobrīd — 1 latu par kilo-
gramu, tad ienākumu būtu Ls 135,12. Tā tad skaidrs
atlikums ir 15 latu pēc visu ražošanas izdevumu
segšanas; tā būtu ražotāja pelņa pie šīs operācijas.

Es nevaru pielaist, ka aprēķini, kas te celti
oriekša, būtu taisīti, tā sakot, uz saknapināšanās rē-
ķina; mes zinām. Finanču ministrija nav tā, kas
meģina_ ko _saknapināt — tā ir diezgan devīga, lai
-neaprēķinātu" zemnieku. Ja cenas paceļ augstāk,
ka to tagad liek oriekšā, un maksā 1 latu 40 santī-
mu, tad tīrais atlikums, skaidrais atlikums no 1 pūr-
vietas būtu ap 60 latu, sedzot arī visus ražošanas
iedevumus.

Protams, Trasuna kungs šeit nāks un teiks, ka
tas nav nekas. _ Viņš teiks, kāpēc tad par sviestu
var piemaksāt tādu summu, un kāpēc par liniem 1 ne-
var piemaksāt tik pat daudz. Tur es Jums varu
teikt, ka šim Jūsu viedoklim: ir sava loģika un tai-
snība; bet es_domāju, ka Jums nevajaga. saistīt šo
lietu ar šo jautājumu. Mēs taču nedrīkstam piekopt
tādu politiku, ka visus beidzamos līdzekļus sagā-
žam vienas_ mazas lauksaimnieku daļas rokās, ka-
mēr visa pārējā tauta lai iet ubagot, lai tie cilvēki
paliek par nabagiem, lai aiziet postā, lai mirst badā
un izput. '

Bez šaubām, zemkopībai mūsu valstī ir liela no-
zīme_. to neviens neapstrīd, bet tādu ceļu staigāt nav
iespējams. —
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Kāds tad ir to cenu rezultāts, ko tagad maksā
un ko vēl prasa maksāt, salīdzinot, šīs cenas ar pa-
saules tirgus cenām?

Man ir oficiāli dokumenti par to no pašas Fi-
nanču ministrijas, un tur ir izrēķināts sekojošais, —
raksturojuma dēļ es šos datus minēšu.

Linu piemaksas jau tagad ir 61% no ražojuma
vērtības. (/. Trasuna starpsauciens.) Man te ir
dokumenti! (Starpsauciens.) Nu labi, tas, būs pēc
projektētām cenām! Bet tagad piemaksā 25% !
(/. Trasuna starpsauciens.) — Trasuna kungs, ne-
stāstait Jūs mums tādas pasaciņas! Tas, ka Finan-
ču ministrija var pārdot 100 tonnu, 50 tonnu vai 25
tonnas, par tādu cenu tikai politikas taisīšanai, nav
nekāds pierādījums. (/. Trasuna starpsauciens.) Es
zinu, kādas šodien ir cenas. Tādas cenas, kā Jūs,
sakāt, nav. Pamēģināti pārdot par tādām cenām
tos krājumus, kas tagad ir valdībai! Es domāju, ru-
nāsim atklāti, kas ir, un kas nav, ko var, un ko ne-
var. —

Tā tad, salīdzinot ar cenām pasaules tirgu, li-
niem tiek dota 61% piemaksa. Sviestam tiek pie-
maksāts 129% no tā vērtības, t. i. no tās cenas, ko
tagad var dabūt pasaules tirgū, un ko valdība pie-
maksā klāt. Bekonam piemaksā 33%. Par rudziem
piemaksājam 108%, par kviešiem — 126%.

Protama lieta, ja Trasuna kungs iziet no tā vie-
dokļa, ka lielsaimniekiem var maksāt klāt par kvie-
šiem 126%, par sviestu 129%, tad viņš var arī pra-
sīt, kāpēc Latgalei par liniem piemaksā tikai 61%.
Tas tiešām ir par maz, un tā ir loģiska argumen-
tācija, ja nostājas uz tāda viedokļa; bet pasakait,
vai var kaut viens iedzīvotājs — patērētājs no-
stāties uz tāda viedokļa un piekopt tādu saimnieci-
sko politiku, ja skaidri redzams, uz kurieni tie gali
aiziet! Es domāju, to nevar darīt. Un kādi rezul-
tāti ir šīm piemaksām?

Man te atkal jāatbild Trasuna kungam, kurš iz-
rēķināja, ka nākošā linu raža būšot niecīga. Līnu
monopola vadītāji mums ir devuši ziņas, kas Ir Ienā-
kušas ar anketām. Viņi ir noskaidrojuši, ka no 1933.
gada ražas, par kuru te tagad ir runa, tirgū nāks ap
14.000 tonnu linu. Ja, kungi, jūs paskatāties sējumu
platībā hektāros, kāda pagājušajos gados ir bijusi,
Latvijā, tad jāsaka, ka viņi ir rēķinājušies ar 46.000
hektāriem. Mazāka platība par šo ir bijusi tikai vie-
nā pašā 1932. gadā, kad bijuši apsēti 32.000 hektāru;
bet visos citos gados šis skaitlis ir bijis augstāks.
Tā, piemēram, 1925. gadā ar liniem bijuši apsēti
78.000 ha, 1926. gadā — 63.000 ha, 1927. gadā —
63.000 ha, 1928.gadā — 68.000 ha; tad nāk 56.000 ha,
52.000 ha u. t. t. Jūs paši redzat, ka šis skaitlis nav
pārspīlēts, salīdzinot ar vidējo caurmēra platību, kas
visus šos gadus bijusi apsēta ar liniem. Tikai vienā
pašā 1932. gadā bijis apsēts mazāk. Ja ņemtu ti-
kai šo 1932. gadu, bet ar citiem skaitļiem nerēķi-
nātos, tad tā nebūtu pareiza operēšana ar vidējiem
skaitļiem. Linu nodaļas ar anketām ievāktās ziņas
un viņas aprēķins ir pareizs. Tas dibinās, pirmkārt,
uz ievāktām ziņām, ka linu sējumu platība būs
46.000 ha, bet, otrkārt, arī linu vidējā raža ir aprē-
ķināta loti mēreni — ir ņemta mazāka par vidējo
caurmēru, kāds ir bijis visus gadus.

Tā rēķinot, ir iznācis, ka, maksājot Ls 1.40 par
kilogramu, linu piemaksas prasīs 7 miljoni latu. Man
jāsaka, ka budžetā linu, piemaksām ir uzņemti 3,5
miljoni latu, pie kam mums jāsedz arī vēl linu pie-
maksas par agrākiem gadiem, kas vēl nav izmaksā-
tas — ap 1 miljonu latu.

Tagad nu Trasuns liek priekšā linu cenas, kas
esot nepietiekošas, vēl paaugstināt. Latgalieši redz,
ka tagadējos apstākļos, kad valdība ir tāda, ka tikai
jāpaspiež, un tai ir jāpiekāpjas, var visu ko panākt

un arī linu cenas var mēģināt dzīt uz augšu. Tāpēc
tagad prasa linu cenu paaugstināt no Ls 1.40 uz Ls
2—. Pastāvot tādām cenām, kādas liek priekšā
Trasuns, jāteic, ka linu piemaksas prasītu 15—20
miljonu latu, kas būtu. jāsedz no valsts kases.

Vai man būtu žēl, javarētu maksāt? Vai man bū-
tu žēl, ka Latgales sīksaimniekiiem, kuriem, stāvoklis
patiešām ir grūts, nāktu palīgā ar šīm piemaksām?
Mēs visi būtu ar mieru nākt viņiem palīgā ar valsts
līdzekļiem 1, lai viņi varētu saimniekot; bet uzstā-
dait turpat otru jautājumu — no kādiem līdze-
kļiem to segt. Jūs, sakāt, ka linu piemaksas segs
budžeta kārtībā; bet uz kā tad balstās, mūsu bu-
džets? Jāsaka, mūsu budžets balstās uz trim val-
zivīm: uz muitas ienākumiem, spirta monopolu un
akcīzēm. Uz šiem trim posteņiem balstās mūsu
budžets. Kas ir tie, kas galvenā kārtā sedz šos po-
steņus? — Protams, ne turīgās aprindas, bet pla-
šā darba tauta, kam jāpērk preces ar augstu muitu
un akcīzēm. (/. Birznieka starpsauciens.)

Birznieka kungs jautā, no kurienes ienākumi nā-
kot, no kurienes tos ņemot. No savas bada dzīves
Birznieka kungs, no posta! (/. Birznieka starpsau-
ciens.) Birznieka kungs, Jūs, nosakot augstas la-
bības cenas, esat sadārdzinājuši mārciņu, maizes
par 3—4 santīmiem. (Starpsaucieni.) Jūs domā-
jat, ka strādniekiem ir tik labs stāvoklis, ka viņi; var
iedzert šņabīti, uzpīpot u. t. t., bet Zemgales liel-
saimnieki, — tie ir šausmīgi grūtā stāvoklī, tie ne-
zina, ko iesākt, nezina, kur glābties. (Starpsaucie-
ni.) Ja jūs lietai gribētu, pieiet drusku objektīvāk,
tad ari jrms būtu jāatzīst, ka tas nesaietas ar pa-
tiesību. Prese katru dienu ziņo par gadījumiem, kad
strādnieki atņem sev dzīvību, lecot ūdenī, metoties
zem vilciena u. t. t. Viss tas pierāda, kādā posta
stāvokli tagad ir nonākuši strādnieki. (/. Birznieka
starpsauciens.) Birznieka kungs domā, ka tas, ka
ari no turīgām, aprindām, piemēram, bankrotējuša
veikala dēļ kāds, nonāvējas, pierāda, ka arī turīgām
aprindām ir grūts stāvoklis. Jums, lielas frakcijas
līderim, tādus argumentus nevajadzēja minēt. Mo-
tivējiet ar kaut ko citu! Ja jūs minat šādus argu-
mentus, tad katrs jūt, ka tie neatbilst īstenībai.
(Starpsaucieni.) Zemgalē ir liels vairums zemnie-

"ku-lielsaim.nieku, kas par cukurbietēm saņem
40001—6000 latu, pie kam izdevumi viņiem ir tikai
pus tik lieli; tā tad otru pusi viņi pelnī. (Starp-
saucieni.) Nesakait, ka lielsaimniekiem klājas, grū-
ti, un nemēģināti šeit pierādīt, ka tā ir tikai papildu
maksa. Šīs piemaksas jāsedz valsts kasei. Un ko
tas dos rezultātā?

Linu monopolam bija ap 20.000.000 latu rīcības,
kapitāla. Vai jūs zināt, kas no tā tagad ir palicis
pāri? Patiesībā linu monopolam tagad nav rīcības
kapitāla, bet ir minus, tāpēc ka ir parāds Latvijas
bankā. Viss kapitāls ir ieguldīts un notērēts. Vie-
na daļa ir norakstīta zaudējumos uz operācijām ar
„Latvijas transitu" u. c, kur šodien prasības izstāv
par 3.200.000 latu, kurus nevar piedzīt un laikam arī
nepiedzīs, jo nav maksātāju. Vēl par 70'0.000 latiem
ir prasības pret sīkākiem linu monopola krientiem,
kuri tās nesegs, un arī nevar segt. No 4 miljoniem
latu, kas ir palikuši pāri, vairāk par 2 miljoni latu ir
aizdoti dažādos aizdevumos. Reāli nav nekā. Ja
jūs rīt ķersities pie linu monopola operācijām, uz-
pērkot 1933. gada linu ražu, jums nebūs naudas, ko
maksāt. Jums atliek vienīgi iet uz Latvijas banku
un lūgt aizdevumu linu operācijām, maksājot pro-
centus, kas jāmaksā Latvijas, bankai. Visas rezer-
ves ir izsaimniekotas, un bez tam vēl jāsedz 8 mil-
joni latu norakstīto zaudējumu par liniem.

Par pēdējiem gadiem ir bijis jānoraksta zaudē-
jumos 15 miljoni latu. Peļņa, Ivbula kungs, bija sā-



431 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 11. sēde 1933. g a d a 9. j ū n i j ā. 432

kuma — 50 miljonu latu, bet tanīs laikos zemnie-
ki^ par liniem dabūja tādu cenu kā nekad, jo bija ār-
kārtīgi kara apstākļi. Vai jūs domājat, ka nevar
attaisnot to, ka arī valstij no tās peļņas kas palicis
pāri? Nebūtu valsts monopola, linu starpnieki bū-
tu paņēmuši visu peļņu. Tad jūs klusētu; bet ja
peļņu ir paņēmusi valsts, tad jūs uztraucaties, To-
reiz par tonnu linu maksāja 400 angļu mārciņas, bet
tagad — tikai 48 angļu mārciņas. Jūsu motīvi
nav pamatoti. Tā to jautājumu nevar nostādīt.

Mūsu frakcija negrib uzstāties pret Latgales
sīkzemnieku prasībām, un domā, ka viņiem jānāk
pretim. Mūsu frakcijas politika Saeimā visus šos
gadus ir bijusi tāda, ka visgrūtākie dzīves apstā-
kļi Latvija ir bijuši strādniekiem, to starpā arī Lat-
gales sīkzemniekiem. Mēs visu laiku esam iesnie-
guši priekšlikumus, kas pirmām kārtām: nāk palī-
ga strādniekiem un sīkzemniekiem, turpretim Lat-
gales

^
deputāti Trasuns un citi nav balsojuši par so-

ciāldemokrātu iesniegtiem priekšlikumiem šinī ziņā.
Retos gadījumos Trasuna kungs ir balsojis par tiem,
bet Dzeņa kungs gan vienmēr ir piedalījies, tanī po-
litika, _ko piekopusi Ulmaņa, Birznieka un citi kun-
gi lielas zemniecības atbalstīšanai. Kad viņiem jau-
tajā, kapec viņi to dara, tad atbildēja: ko ar jums
iesākt — jums taču nav balsu vairākuma, bet
mums taču vajaga, balsu vairākumu, lai izdabūtu sa-
vas piemaksas! Ar to, lūk, jūs liekat uz spēles sa-
vu sīko velētāju intereses! Jūs palīdzat pieņemt pie-
maksu likumus, par labu turīgai zemniecībai, jūs pa-
hdzatizņemt naudu no valsts kases, lai būtu, ko pie-
maksāt lielzemniecībai, bet ar šādu savu rīcību no-
nākat pie tā, ka Latgales sīkā zemniecība paliek
tukša.

Es domāju, ka to politiku, ko patlaban piekopj
Latgales pārstāvji, nedrīkst vairs tālāk turpināt, jo
drīz vien parādīsies spieķa otrs gals, un tas Latgales
sīkzemniekiem būs ļoti sāpīgs,. Saprotams, Latga-
les sīkzemniekiem, par viņu prasībām nevar pār-
mest, jo viņu loģika šai gadījumā ir attaisnojama,
bet jums, kungi, gan vajadzēja saprast lietas īsto bū-
tību. Jus, kungi, varējāt piespiest valdošās, aprin-
das nemaksat_ piemaksas lielai, turīgai zemniecībai,
bet maksāt tas Latgales sīkzemniekiem. Ja jūs tā
runātu, tad, varbūt, mēs saprastos; turpretim jū-
su tagadējai politikai mēs nevaram, piekrist.

Izejot no tā stāvokļa, ka patlaban piemaksas
maksa lielai, turīgai zemniecībai, mēs ar Latgales
sīkzemniekiem negribam nostāties uz nažiem, tāpēc
mes pie 1. panta iesniegsim priekšlikumu, lai pie-
maksas maksātu tikai sīkai zemniecībai, ka projek-
tētas linu cenas attiecas tikai uz sīko zemniecību, bet
ne uz lielo, turīgo zemniecību. Mēs zinām, ka dau-
dzus šis likums neķers, bet tas tomēr būs pirmais
solis,, jo drīz vien mēs nonāksim pie sviesta un be-
kona cenām, kur varēsim spert otru soli. Turpre-
tim, japaliek tāds stāvoklis, ka līdz ar šī likuma pie-
ņemšanu jus atstājat brīvas rokas turīgās zemnie-
cības pārstāvjiem, lai tie varētu saņemt sev vēla-
mas piemaksas, tad mums ar jums, nav pa ceļam.
Ejot tādu ceļu, mēs drīz vien nonāksim pie kracha.
Tas, liekas, ilgi nebūs jāgaida. (/. Birznieka starp-
sauciens.)

Jūs, Birznieka kungs, kā budžeta referents itin
labi zināt, ka budžetā ir viens postenis — 15.000000
latu ar mazu vārdiņu „krēdita operācijas". No ku-
rienes šos, 15.000.000 latu ņems, to finanču ministra
kungs mums neteica, viņš bija mēms šai jautājumā.
Par vienu gan viņš dievojas — ka naudu nedru-
kāšot; bet, varbūt, drukas bonas vai meklēs aizde-
vumu? Kur to ņems, kura banka to dos, to mums
arī nepateica uz mušu kategorisko prasību, ka mums
jāzina, no kurienes nāks tie 15.000.000 latu.

Tirgotāju un rūpnieku aprindas prasa laist latu
dibena. Par to uzstājas arī „Pēdējais Brīdis", katru
dienu rakstīdams, ka vajaga atteikties, no zelta bā-
zes; un mums šķiet, ka šisceļš, kuru mēs tagad
ejam, aizies uz zelta lata iznīcināšanu, tas aizvedīs
mus uz lata kursa krišanu ar visām tā sekām,.

Aiz visiem šiem motīviem, balsojot par pāreju
uz likuma lasīšanu papantiem, mēs atturēsimies, un
ja nepieņems, mušu pārlabojumus, mēs būsim spie-
sti balsot arī pret likumu visumā.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Lejiņam-Lejam.

J. Lejiņš-Leja (zemnieku savienība): Augstais
nams! Mums_ nevienam nav nekāds noslēpums, ka
linu kultūra pēdējos gados ar _katru gadu ir gājusi
mazuma._ Pastavottam zemajām cenām, kādas bi-
ja pērnajā gada, citādi tas arī nevar būt. Ja nekas
netiks darīts cenu pacelšanai, tad tuvākos gados
mes, piedzīvosim, ka linu sēšana valstī vispār iz-
beigsies.

Pats par sevi saprotams, ka šāda liela pārmai-
ņa linu sējumu platībanav varējusi palikt bez'lie-
lākam sekām arī vispārējā lauksaimniecībā, jo tie
lielie ienākumi, kas lauksaimniekiem bija vēl priekš
nedaudz gadiem, no linu šķiedras pārdošanas, tāpat
ari no linsēklu pārdošanas, ir strauji sakritušies un
iztaisa zemnieku budžetos daudz lielāku robu. nekā
piemaksas valsts budžetā.

Otrs svarīgs_ apstāklis, kas liek domāt par to,
ka pacelt linu sējumu platību, ir — valūtas sa-
gādāšana. Priekš nedaudz gadiem linu eksports ie-
ņēma vienu no visredzamākām vietām visā mūsu
eksportējamo preču, sarakstā; turpretim tagad tas
ir noslīdējis stipri zemu, ar ko arī lielā mērā izskai-
drojamas grūtības ar valūtu, pie kādām tagad esam
nonākuši.

Es gribu teikt, ka ir nodarīta nelabojama un ļoti
liela kluda — ka linu, cenas jau stipri agrāk nav

.paceltas līdz tam līmenim, ka būtu nodrošināta vis-
maz linu pašizmaksa; tādā gadījumā, bez šaubām,
strauja linu sējumu samazināšanās nebūtu notikusi.

Pie mums, diemžēl, vispār ir iegājies tā, ka at-
tiecība uz lauksaimniecības pabalstīšanu neko ne-
varizdarīt laikus; par kādu lietu ir vajadzīgs skan-
dināt 2, 5, vai pat 6 gadus, un tikai tad mums au-
sisunacis atdarās; tikai tad, kaut arī ar lielām
grūtībām un milzīgiem zaudējumiem ne tikai zem-
niecībai vien, bet arī pašai valstij, beidzot šādu vai
tādu likumu pieņemam.

Tā tas ir arī ar linu cenu garantēšanu. Bez
šaubām, šeit daudz kas ir zaudēts un sabojāts, ko
mes vairs nevaram atgriezt.

Pilnīgi analoģisku piemēru mums dod cūkkopī-
bas veicināšanas jautājums. Mēs nevarējām garan-
tēt pat minimālo pašizmaksas cenu bekonam īstā
laika,_ kaut arī citas valstīs, piemēram Lietuvā, kas
citāda ziņa ir palikusi mums stipri iepakaļ, tas tika
izdarīts laika. Cenas nevarēja garantēt tikmēr, ka-
mēr cūkkopība gandrīz pilnīgi bija .iznīcināta. Kad
tas bija noticis, tad pērnajā gadā mēs „apķērāmies"
un sacījām, ka kautkas tomēr jādara, un tad izde-
vam likumu, kas cūkkopības stāvokli kaut cik uz-
laboja; bet starplaika radušos zaudējumus — tos,
protams, neviens neatdos.

Saprotams, valdības rīcība nevarēja būt īsti tāl-
redzīga, ja savalaika visus šos likumus nevarēja
izdot. Bez šaubām, labāk tomēr ir vēlu nekā ne-
kad

^
Tadeļ jāpriecājas, ka liniem šogad domāts ga-

rantēt noteiktas cietas cenas, vismaz tādas, ka mēs
nešaubāmies, ka sējumu platība pavairosies, un li-
nu kultūra tuvāka laika, varbūt, ieņems tādu pašu
vietu, kādu ieņēma 5—6 gadus atpakaļ," kaut gan
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jāšaubās, vai drīzumā vairs atgūsim to stāvokli,
kāds bija tad, kad varējām lepoties ar ārkārtīgi lie-
liem linu izvedumiem. Nezinu, kāpēc līdz šim par
vienīgiem linu ražotāju apgabaliem uzskatīja tikai
Vidzemi un Latgali. Tā tas patiesībā nebūt nav,
jo1arī Kurzemē un Zemgalē daudz pagastos agrāk
bijušas ievērojami lielas linu sējumu platības. Jā-
cer, ka, pastāvot augstākām cenām, tas tā būs arī
turpmāk.

Loti daudz saimniecību interesē linu cenu pa-
celšana, un, bez šaubām, šis likums nāks par svētī-
bu visai mūsu lauksaimniecībai un visai valstij. Tas
sagādās arī strādniekiem, iespējami vairāk darba un
nodrošinās labus ienākumus.

Jāatzīmē vēl viens motīvs, kas ir svarīgs, ru-
nājot par liniem1. Lini ir izcilā stāvoklī tanī ziņā, ka
nav nekādu sevišķu rūpju par to novietošanu ār-
zemju tirgos. Daudz citiem lauksaimniecības pro-
duktiem, piemēram sviestam un bekonam, novieto-
šana ārzemju tirgos ir apgrūtināta. Pēdējos gados
gandrīz visas rūpniecības zemes ir ievedušas šiem
pioduktiem kontingentus un dažādus citus ierobe-
žojumus, piemēram, stipri paceļot muitu. Ar to k-
radīts tāds stāvoklis, ka, lai arī cik šīs kultūras bū-
tu vēlamas un labas, lai arī cik tās veicinātu, vienā
otrā gadījumā tomēr nebūtu ieteicams izplest ražo-
šanu pāri zināmām robežām. Turpretim ar liniem,
stāvoklis ir ļoti labvēlīgs, tāpēc ka liniem ārzemēs
kontingentu vai nu nemaz nav, vai arī dažās val-
stis, kur tie ir ievesti, tiem patiesībā ir vairāk for-
mālas dabas raksturs un maza nozīme. Šobrīd li-
nus vēl ir iespējams eksportēt un novietot, ja vien
mums to būtu bijis pietiekošā daudzumā.

Vēl pāris vārdos es gribētu pieskarties Bast-
jaņa kunga runai. Varbūt gan aiz tīri politiskiem
iemesliem, viņš mēģināja it kā radīt izdomātas pre-
tešķības starp Latgales pārstāvjiem, un mūsu valsts
pārējo apgabalu pārstāvjiem. Viņš izteicās, ka šeit
notiekot valsts pēdējo līdzekļu dalīšana pa labi un
pa kreisi. Citi apgabali saņēmuši lauvas tiesu, bet
ko jūs, latgalieši, dabūšot; tāpēc jums jānostājoties
pret visu pārējo.

Man jāsaka, ka tas mums nav nekāds pārstei-
gums. Tādu valodu no kreisā spārna mēs esam
dzirdējuši aizvien. Tikai, diemžēl, tos gadus, kad
valsts budžetu vēl bija iespējams sastādīt bez lielā-
kām grūtībām, līdzīga pabalstu dalīšana arvien bija
un notika, tikai tad par to neviens nerunāja. Tas
bija tāpēc, ka tad pabalstu došana notika rūpniecī-
bas nozarēm, nevis lauksaimniecībai. Kopš tā ne-
ilgā laika, kad ārkārtīgi smagās krizes dēļ, ko lauk-
saimnieki paši nav spējīgi pārvarēt, ir sākusies plān-
veidīga lauksaimniecības nozaru atbalstīšana, mēs
nepārtraukti dzirdam, *ka notiek valsts mantas da-
līšana, valsts mantas šķiešana. Man vēlreiz jāsaka,
ka visus iepriekšējos gadus pabalsti nepārtraukti ir
izsniegti rūpniecībai, bet kreisās, partijas nekad nav
uzstājušās, pret to un ir atradušas to par vēlamu.
Mēs arī domājam, ka daudz gadījumos tas, bez šau-
bām, ir bijis vēlams, un neeam bijuši pret to. Ta-
gad Bastiāņa kungs izteicās, ka visās tanīs lauk-
saimniecības nozarēs, kuras tiek atbalstītas, garan-
tējot cietas cenas, šīs cenas esot pārspīlētas. Pec
viņa runas būtu spriežams, ka absolūti visiem, tiek
dots par daudz. Vienīgie, kam joprojām tiek dots
par maz, ir sociālie likumi, par kuriem bieži iznāk
runāt. Paši mūsu kreisie vienmēr ir uzsvēruši un
lielījušies, ka mūsu sociālie likumi esot tādi. kādu
neesot visā pasaulē. Un tomēr šīm lietām piemak-
sas arvien vēl ir bijušas par mazām! Turpretim',
ja pabalsti tiek sniegti ražojošās dzīves nozarēm,
tad tie arvien ir par daudz lieli un pārpildīti.

Gribu atgādināt tos laikus, kad pie mums tika
ievests linu monopols, kad linu cenas ārzemēs bija
ārkārtīgi augstas. Toreiz valsts izmantoja šīs aug-
stās cenas un, linus pārdodot, ieguva kolosālu, peļņu.
Interesanti, kāpēc mūsu kreisās aprindas negrib at-
cerēties šo laiku. Vai tiešām, viņas domā, ka tie
milzīgie līdzekļi, kas ir ieņemti valsts kasē, uzlie-
kot tiešu nodokli zemniekiem — linu ražotājiem,
ir ņemti taisnīgi? Vai pēc viņu ieskatiem 1 tas ir bi-
jis taisnīgs nodoklis? Ja tagad, cenāmi sabrūkot,
vismaz uz dažiem gadiem — cerēsim, ka pēc tam
stāvoklis uzlabosies — lauksaimnieki ir spiesti
prasīt atpakaļ vismaz zināmu daļu no tās milzīgas
cenu starpības, ko savā laikā valdība paņēma, vai
tad jūs atzīstat, ka tas ir netaisni un nepareizi?
Mēs domājam,ka daudz nepareizāk un netaisnāk'—
tāds ir visu zemnieku viedoklis — ir bijis, tas, ka
savā laikā valsts no linu ražotājiem ir ņēmusi mil-
zīgu pelnu. Ja savā laikā tas bija iespējams, tad,
es domāju, tik pat iespējamam jābūt tagad, kad linu
cenas ir zemas, valdībai dot piemaksas, lai zemnie-
kiem būtu garantēta vismaz pašizmaksa.

Pārlabojumu, ko solījās iesniegt kreisais spārns
— lai linu piemaksas izsniegtu tikai sīksaimniecī-
bām, pēc maniem ieskatiem, nevar uzskatīt citādi
kā par demagoģisku politisku paņēmienu. Ja linus
grib pārvērst par sociālas palīdzības veidu, tad tas
ir jautājums par sevi; tad vajaga atklāti pateikt,
ka grib ievest jaunu sociālās palīdzības veidu, jau-
nu pabalstu, kas izsniedzams mazturīgiem. Par li-
niem' tad var maksāt vai nu pēc svara — daudz
(radījumos tad būs tā, ka piemaksas būs jādod slin-
kākiem, kas vai nu negrib, vai neprot vairāk ražot
—>. vai arī kā citādi; pretējā gadījumā tāds jē-
dziens — valstij pabalstīt tikai sīkās saimniecības
— nav saprotams Par to var runāt tikai no ko-
miskās puses. Ja Bastjaņa kungs saka, ka vajaga
pabalstīt Latgales sīkos, mazturīgos lauksaimniekus,
tāpēc ka viņu stāvoklis tagad ir ļoti grūts, tad būtu
jāgaida daudz nosvērtāks un vairāk pārdomāts li-
kumprojekts, bet nevis priekšlikums — pabalstīt
tos, kas linus sēj mazāk, bet nevis vairāk. Tāda
pieeja jautājumam, bez šaubām, nevar būt nopietni
vērtējama un jāuzskata vairāk par veiklu politisku
triku, ar ko. varbūt, ir domāts iespaidot Latgales
pārstāvjus, par ko es gan šaubos.

Zemnieku savienība balsos par šo likumu, tā-
pēc ka tas pavairos lauksaimnieku ienākumus, tā-
pēc, ka tas valstij nodrošinās valūtas ienākum-usi, un
tāpēc, ka šis likums lielā mērā mazinās bezdarbu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Kaļlistratovam.

M. Kallistratovs (vecticībnieks; runā krievi-
ski)*).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Birzniekam.

J. Birznieks (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Gribu tikai piebilst dažus
vārdus Trasuna kunga aizrādījumiem, kurš vispār
piemaksas liniem stādīja atkarībā no piemaksām
citiem lauksaimniecības ražojumiem.

Es gribu jautāt Trasuna kungam: vai tādā ga-
dījumā, ja sviestam un citiem lauksaimniecības ra-
žojumiem nebūtu noteiktas cietas cenas, viņš neat-
balstītu Latgales linu ražotājus? Es domāju, ka
viņš ar to neapmierinātos. Viņš zina, kas vaja-
dzīgs, un tāpēc nāktu un prasītu, lai Latgales lauk-
saimniekiem garantētu zināmas piemaksas. Pēc
manas saprašanas nevar šeit prasīt sev zināmas lab-

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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vēlības no valsts, nopeļot citas lauksaimniecības no-zares, it ka tas būtu pārmērīgi atbalstītas.
Tāpat Trasuna kungs sacīja, ka esot pilnīgi pa-matots un teorētiski nodibinājies, uzskats, agronomi-skiem darbiniekiem, ka sviesta un linu pašizmaksas

cenas ir līdzīgas. Es domāju, šie ..agronomiskiedarbinieki" bus_ Trasuna kungu maldinājuši. Nepa-
visam nevar but runa par līdzīgām ražošanas paš-
izmaksas cenām šiem diviem produktiem.

Man šeit ir priekšā Finanču ministrijas linkopī-bas nodaļas aprēķins, Tur aprēķināts, ka vienaspūrvietas linu kultivēšanai vajadzīgi, apmēram 120latu pie diezgan zemas ražas, proti — 164 kilo-gramiem linu un 135 kilogramiem sēklu. Ja linuspārdod par 70—80 santīmiem kilogramu un sēklupar 18 santimiem kilogramu, tad pie vidējiem lauk-
saimniecības izdevumiem — zemes, kas nepra-sa ārkārtīgi lielu mēslošanu, valdības piemaksa Ir
diezgan tuva ražošanas pašizmaksai. Valdības ta-gad noteiktie Ls 1.40 par_ kilogramu jāuzskata partādu cenu, kas pilna mēra sedz ražošanas pašiz-maksu.

Ja te sāka runāt par sviestu un labību, un Bast-jaņa kungs teica, ka taisni pai labību sevišķi daudzpārmaksājot Kurzemes un Zemgales lieliem saim-niekiem, tad man jāsaka, ka tas tā nebūt nav. Vi-dēja raža no pūrvietas ir apmēram 20 pudu. Ja nupar nekaltētu, vidēji tīru labību valdība maksā ap-
mēram Ls 3.— par pudu, tad par vienu pūrvietu ru-
dzu lauksaimnieks nevar saņemt pat ne 100 latu-
turpretim linu pūrvieta dod 130 latu. Ja nu atskai-
ta linu kulstīšanu, kur par 160 kilogramiem jāmak-
sā apmēram 30^-35 lati, tad tomēr iznāk, ka rudzu
audzēšana nav izdevīgāka par linu audzēšanu, unarī valsts par rudziem nesamaksā labāk.

Mes pilnīgi; saprotam un arī gribam; atbalstīt
tas partijas, kas te uzstājas par linu cenu noteikša-
nu tāda veida, ka tas_ paredzēts priekšā esošajā li-kumprojekta; bet mes negribam ieiet azartā unteikt, ka arī lini tāpat samaksājami kā sviests. Pat-
laban sviestu nesamaksa ta, kā to vajadzētu. Ja
jau sviestu ir tik izdevīgi ražot, tad kāpēc gan Lat-gales lauksaimnieki nav pārgājuši uz intensīvāku,
piensaimniecību, uz_ intensīvāku sviesta ražošanu?Laikam gan-taču tapec, ka sviesta ražošana nemaz
ta neatmaksājas. Vienu laiku piensaimniecība Lat-
gale attīstījās diezgan strauji, bet tiklīdz sviesta ce-
na nokrita zem 3 latiem_par kilogramu, tā piensaim-
niecības attīstība apstājas. Pašreizējā valdības no-teikta sviesta cena — Ls 2.25 par kilogramu irstipri zem pašizmaksas cenas. Eksportsviesta paš-izmaksa — vidējais Latvijas caurmērs tagad irLs 2.60—2.68, bet Latgalē vēl vairāk.

Es nevaru_ piekrist Bastjaņa kungam, kurš šojautājumu nostāda kā tādu, kas bagāto lauksaimnie-
ku šķiru padara vel bagātāku. Piemaksu politika ir
ta, kas pašreiz palīdz visam iedzīvotāju šķirām, vi-
sām darba nozarēm paturēt savas līdzšinējās algas,
un jrļoti maldīgi, ja te nak un saka, ka vienīgi pa-
tērētājs un ierēdnis ir tas, kas samaksā valstij vi-
sus nodokļus, ka patērētājs ir vienīgais, kas valstij
dod ienākumus gan muitas, gan akcīzes, gan citu
nodokļu veida. Es raidīju Bastjaņa kungam starp-
saucienu, no kurienes patērētājs ņem līdzekļus, ko
samaksāt valstij nodokļus. Paši no sevis taču tie
nerodas] Ja gribam but taisnīgi, mums jāatzīst, ka
jaunu vērtību ražošana ir taisni zemnieku rokās, unja nu tas ta, tad valdība nevar atstāt šo jauno vēr-tību ražotājus neatalgotus. Par cik mēs izejam nosī viedokļa, par tik mes atbalstām visus mūsu valstsiedzīvotājus, par_ tik rodas iespēja arī mūsu admini-
stratīvam, iestādēm pavairot darbinieku štatus; tas,par cik šis jaunas vērtības nāk par labu valstij un

tautai, ir tā norma, kas palīdz celt arī tautas lab-
klājības līmeni.

Mums, runājot paršo jautājumu, arī par linu
jautājumu, jāsaka, ka ta nav nekāda lutināšana vai
vienkārši naudas pumpēšana, kas notiek tikai ba-
gāto zemnieku laba, kā Bastjaņa kungs teica; tā
ir nepieciešamība, bez kuras mēs pašreiz nevaram
iztikt, bez_ kuras nevar iztikt ne fabriku strādnie-
ki, ne ierēdņi, ne tirgotāji, ne citas darba nozares,
Ta ir nepieciešamība, no kuras mums jāiziet, tas
ir ceļš, kuru iet mus spiež pati dzīve.

Ja Bastjaņa kungs domā, ka latgalieši var la-
bāk aizstāvēt savas intereses, ejot kopā ar sociāl-
demokrātiem, tad man jāsaka, ka to viņi jau vairāk-
kārt ir izmēģinājuši, un latgalieši jābrīdina no tālā-
kiem eksperimentiem1. Daudzreiz viņi ar sociālde-
mokrātu balsu palīdzību ir centušies panākt savu
vēlējuma piepildīšanos. Mēs gribam šo jautājumuuzskatīt nevis par Latgales jautājumu, bet par vis-
pārēju valsts jautājumu. Linus neražo Latgalē vien,
bet arī Vidzeme un pa daļai arī Zemgalē. Arī Kur-
zeme ražo linus, kaut arī_ mazākā daļā, bet tomēr
ražo. Mums_ linkopība_ jānodrošina, lai garantētu
tanī nodarbinātiem, cilvēkiem pieklājīgu algu un arīalgas_ samaksu. Tapec mums šīs cenas jāgarantē,bet tas nebūtu garantējamas augstāk, kā valdība ta-gad to ir noteikusi.

Kaļļjstratova kungs šeit izteicās, ka Latgaleinenāk par labu citu lauksaimniecības ražošanas no-zaru nodrošināšana. Viņš sūdzējās, kāds labums
varot but Latgales sīksaimniekam no cietām labī-
bas cenām, ka arī sviesta cenām, kadviņampašammaizītes pietiek tikai līdz ziemassvētkiem, un va-
sara viņš ir spiests pelnīties citur, lai pēc ziemas-
svētkiem varētu nopirkt maizi. Uz to man Kaļļi-stratova kungam reiz par visām reizēm jājautā, ko
viņš_ darītu tad, ja tam strādniekam, tam mazajam
cilvēkam nebūtu iespējams citur nopelnīt sev algu
un līdzekļus, ar ko pec_ziemassvētkiem nopirkt sevmaizīti. Tapec mums jādod iespēja pārējiem valsts
novadiemjiešam nodarbināt šos cilvēkus, jo ja vi-ņiem nebūs vajadzīgo ienākumu, tad, bez šaubām,latgaliešiem un citiem strādājošiem cilvēkiem nebūs
iespējams arī nopelnīt sev pārtiku.

Visu teikto ievērojot, mēs balsosim par šo li-
kumu un balsosim par tam normām un likmēm, kā-
das valdība ir paredzējusi šai likumprojektā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam,
Trasunam.
. JTrasuns (progresīvā zemnieku frakcija): Pā-

ris vārdos gribu atbildēt Bastjaņa un Birznieka
kungiem.

Bastjaņa kungs, raksturojot mūsu saimnieciskostāvokli, izteica daudz patiesības. Es arī šaubos,
vai tagadējas valdības noteicējiem ir pilnīga sajē-
ga_ par to, kurp vedīs visa viņas saimnieciskā si-stēma, ko ta līdz šim' ir piekopusi. Tomēr man jā-
saka1 ka ne jau te pie linu cenu jautājuma mēs- at-risināsim un izšķirsim šo lielo valsts saimniecības
politiku. Par to mes runāsim, kad apspriedīsim
valsts budžetu, un tur, par to bez šaubām, būs pla-
šāk jaruna. Izķert šodien no lielā jautājumu komp-leksa tikai vienu jautājumu un apgaismot to pavi-sam no pretējas puses, kā to darīja Bastjaņa kungs,ir nepareizi. Ja šodien dienas kārtībā būtu visas
piemaksas — piemaksas par sviestu, par bekonu,
par kviešietm rudziem, kartupeļiem, cukurbietēm 1,
kas kopsumma prasa vairāk par 50.000.000 latu, tad,
protama lieta, mes arī šo linu jautājumu, varbūt, va-
rētu apskatīt citādāk, apskatīt no visas valsts vie-
dokļa, vai piemaksas ir iespējamas, vai nav iespē-
jamas, no ka ņemt, un kam dot. Šodien, man jāsa-
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ka, jautājums stāv pavisam citādā plāksnē. Visiem
citiem lauksaimniecības ražojumiem piemaksas ir
garantētas — un ļoti devīgi garantētas, bet par
liniem mēs šodien strīdamies.

Ja nu šodien pieejam linu jautājumam, tad, gri-
bot negribot, tas jāved zināmā sakarībā ar to, kas
līdz šim ir darīts citās nozarēs, kas tur nodrošināts
un garantēts.

Ja nu šodien pieejam linu jautājumam, tad, gri-
bot negribot, tas jāved zināmā sakarībā ar visu to,
kas līdz šim ir darīts citās nozarēs, kas tur nodro-
šināts un garantēts.

Man jāsaka vispirms viena lieta — ka linu
piemaksas, līdz šim no valsts nav prasījušas to, ko
ir prasījušas citu lauksaimniecības ražojumu pie-
maksas. 1931./32. gadā linu piemaksas ir prasīju-
šas no valsts tikai 2,8 miljoni latu; tas ir galīgais
cipars. Bet ja saskaitām visas piemaksas par svie-
stu, bekonu, kviešiem, rudziem, kartupeļiem un cu-
kurbietēm, tad redzam, ka tās kopsummā ir prasī-
jušas pavisam maz rēķinot, pāri par 50.000.000 latu.

Te man jāsaka, ka lauvas daļa no visām šīm
piemaksām ir aizgājusi uz Kurzemi un Vidzemi.
Jūs taču zināt, ka tikai apmēram 2% no visa sviesta
un bekona kvantuma, kas tiek ražots visā Latvijā,
nāk no Latgales. Turpretim arī Latgale ir palīdzē-
jusi to līdzekļu savākšanā, kas tiek izdalīti piemak-
sām, jo visa tā cenu stabilizācija taču notiek uz no-
dokļu maksātāju rēķina. . Netiešos nodokļus maksā
kā Latgales rūķis, tā Kurzemes un Vidzemes lauk-
saimnieks. Tur man jāsaka, ka Latgales lauksaim-
nieks dažkārt samaksā netiešo nodokļu vairāk nekā
Kurzemes un Vedzemes lauksaimnieki. Vienīgi Rī-
ga ir izņēmums: tur bagātie cilvēki samaksā vai-
rāk netiešo nodokļu. Ja tas tā, tad jāsaka, ka ir
pilnīgi netaisni visas līdzšinējās piemaksas novadīt
tikai uz pārējo Latvijas daļu. Saimnieciskā krize ir
jūtama visos Latvijas apgabalos, bet it sevišķi sma-
gi Latgalē, tāpēc no Latgales apgabala saimnieci-
sko apstākļu uzlabošanas viedokļa šai linu lietai jā-
pieiet ar vislielāko nopietnību un jāsaka, ka mūsu
ražotājiem jāgarantē paaugstinātas cenas.

Birznieka kungam man jāsaka sekojošais.
Viņš te teica, ka tie agronomi, kas_ taisījuši to

aprēķinu, to, kuru es minēju savā pirmajā runa, esot
„švaki". Bet zemnieks pats arī prot izrēķināt, cik
viņam izmaksā sviesta un cik linu ražošana, un tas
zemnieks, kas prot rēķināt, tas saka, ka viena kilo-
grama sviesta ražošana viņam izmaksā tik pat, cik
izmaksā viena kilograma linu ražošana. _ Agrono-
mu dati ir bezgala dažādi. Jāpieturas tomēr pie vis-
pārējās atziņas, ka lielas starpības šo divu artiķeļu
ražošanas izmaksā nav. Pašizmaksa bus apmēram
tuva viena otrai.

Ja nu tas tā, tad jājautā, kāpēc jūs taisāt tik
lielu starpību garantētās cenās. Ja piemaksas salī-
dzinām ar pasaules tirgus cenām, tad — jau re-
ferents to aizrādīja — piemaksas sviestam sastā-
da 120%, bet liniemparedzēti tikai 60%! tirgus ce-
nas. Kāpēc tāda starpība?

Kungi, redziet, šo jautājumu mēs varam ņemt,
no kāda viedokļa gribam, bet, nostādot linu_ cenu
jautājumu sakarā ar visu citu ražojumu stabilam, un
garantētām cenām, mums jāprasa linu cenu paaug-
stināšana. Tā ir taisnīga prasība. Protams, ja grib,
tā sakot, aizmiegt acis un pateikt, ka ar to, ko Jat-
galiešiem iedos, ar to viņi ari iztiks — tad tair
cita lieta. Mūsu sabiedriskā un politiskā aktivitāte
līdz šim nav bijusi pietiekoša; ja tā būtu bijusi tik
pat liela kā pārējos Latvijas, apvidos, tad Latgales
iedzīvotāji nebūtu tik novārguši, ka viņi šodien ir.

Man noteikti jāapgalvo, ka tas arguments, ka
latgalieši prasa, plēš, ka viņu prasības ir nedibinā-
tas, ir pamatots uz smiltīm. Latvijas valstij latga-
lieši dod tāpat, cik vien spēj, kā ikviens cits Latvijas
iedzīvotājs. Tā kā visa mūsu valsts nodokļu sistēma
bāzējas par % uz netiešiem nodokļiem, tad arī latga-
lietis nes tādas pašas nastas kā pārējās Latvijas ie-
dzīvotāji. Bet tad, kad šīs summas no valsts bu-
džeta nāk atpakaļ, latgaliešus tās nesasniedz. Tur
ir tā nelaime, kāpēc Latgalē ir tik lielas grūtības un
lielāki sastrēgumi nekā citos Latvijas apvidos.

Kungi, neatkarīgi no tā, pie kura spārna jūs
katrs piederat, šinī gadījumā runājot konkrēti par
linu cenām, visiem jāatzīst, ka valdības projekts ir
labojams, linu cenas paaugstinot. Tā ir taisnīga pra-
sība, kuru izpildot, varētu radīt vajadzīgo samēru.

Ja grib Latgalei konkrēti nākt palīgā, ja vispār
runā par piemaksām, tad tik pat dibināti no latga-
liešu viedokļa varētu prasīt, lai noteiktu cietas, ce-
nas ne tikai liniem, bet arī citiem 1 lauksaimniecības
ražojumiem, jo Latgalē ir daudz tādu artiķeļu, ku-
riem nosakot cietas cenas, Latgali varētu lielā mē-
rā atbalstīt. Līdzšinējā saimnieciskā politika ir bi-
jusi tāda, ka cenas ir garantētas galvenā kārtā tiem
artiķeliem, ko ražo galvenā kārtā pārējā Latvijā,
bet tiem, ko ražo Latgale, tās nav garantētas; tā-
pēc Latgales apgabals ir bijis cietēja lomā. Šinī zi-
ņā ir vajadzīgi labojumi. Iekams runājam tālāk par
nākošiem punktiem,, jāizlabo linu cenas. Man šeit
jāsaka, ka linu cenas ir visderīgākais atbalsts, ar
kuru mēs varam nākt pretim Latgales zemniekiem.

No Latvijas valsts viedokļa linu kultūras attī-
stība Latvijā sekmējama visiem spēkiem. Mēs ne- .
zinām, kas pēc dažiem mēnešiem notiks ar sviestu.
Mēs nezinām, vai varēsim sviestu transportēt uz ār-
zemēm. Liniem pagaidām ierobežojum>u_ nav. Ja
šodien linus pārdod par 39 angļu mārciņām' tonnu,
tad nav tā, kā Bastjaņa kungs teica, ka_ varot iz-
vest tikai mazas partijas. No 1600 tonnām, kas ir
mūsu krātuvēs, varam likvidēt pāris nedēļas visus
daudzumus, kā man aizrādīja linu nodaļas vadītājs.
Protams, arī linu cenas svārstās atkarībā no linu
piedāvājuma pasaules tirgū. Ja, piemēram, Krievi-
ja izsviestu pasaules tirgū lielāku daudzumu linu, li-
nu cenas varētu kristies, bet pašlaik Krievija to^ne-
var darīt, un tāpēc mēs pašlaik jvaram rēķināties
ar to, ka linu cenas pasaules tirgū vēl vairāk kaps
uz augšu.

Linu raža nebūs tāda, kā šeit kalkulēja,. Paš-
laik linu sējumu platība nav tik liela, kā jūs domā-
jat. Ja jau pavasari būtu garantētas augstākas linu
cenas, linu sējumu platība būtu lielāka, bet latgalie-
ši nezināja, kādas cenas projektē augstie kungi;
viņi rēķinājās ar 83 santīmiem par kilogramm Iz-
ejot no šīs cenas, latgalieši domāja: grūti bus, jo
linu ražošana galu galā neatmaksājas. Katrs turī-
gāks latgalietis centās pāriet uz lopkopību, pama-
zām atkāpjoties no liniem1. Šī tendence turpmāk jā-
novērš; tāpēc no valsts viedokļa nepieciešami at-
balstīt linu ražotājus tādos pašos apmēros, ka at-
balsta citas lauksaimniecības kultūras. Ja citiem
lauksaimniecības ražojumiem dodam valsts piemak-
sas 100%, 120% un 130% apmērā, tad daudz vieg-
lāk varam piemaksāt liniem, 80%.

Es lūdzu Augsto namu pieņemt manu pārla-
bojumu. ! ! \

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dzenim.

A. Dzenis (Latgales zemnieku progresīvā ap-
vienība) : Godātie deputātu kungi! Ja te jāizšķir
kāds jautājums, kas attiecas uz Latgales saimni-e-
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cisko vai kulturālo dzīvi, tad te aizvien kā pirmie uz
šīs katedras_ nak demokrātiskā centra pārstāvji un
izsakās negatīvi, lai gan pēc būtības viņi atzīst, ka
jautājums jānokārto ta, ka tas celts- priekšā Saeimas
plenārsēdei.

Demokrātiskais centrs, laikam, Latgali uzskata
par savu vislielāko ienaidnieku. Man liekas, ka de-
mokrātiskajam centram savā praktiskā politiskā
darba būtu vairāk jātuvojas iedzīvotāju vistrūcīgā-
kai daļai; bet cik tālu tas attiecas uz Latgali, tad
tai- demokrātiskajam centram parasti nav neviena
laba vārda. Tā arī šoreiz, kad apspriežam linu ce-
nu paaugstināšanu, kura, kā jau pirmo reizi teicu,
vairāk interesē pašu valsti, ne Latgales sīko zem-
nieku, demokrātiskais centrs uzstājas pret to, de-
mokrātiskajam centram, uzreiz pietrūkst dūšas pa-
teikt, ka šādas jinu cenas tiešām vajadzīgas-, lai līdz-
svarotu mūsu ārējās tirdzniecības bilanci, lai veici-
nātu eksportu, lai iegūtu ārzemju valūtu, kas mums
tik nepieciešama. Te centram aizvien pietrūkst mo-
tīvu un pamatojumu balsošanai par cenu paaugsti-
nāšanu. Viņš tūliņ piepin ierēdņu algu samazināšanu.

Tagad es konsekventi gribu jautāt: kam centrs
grib dot valsts_ atbalstu_ — vai tai iedzīvotāju da-
ļai, kam tas pec sociālās taisnības nenākas, un vai
tai daļai, kam_ līdz šim dots par maz ir kulturālā,
ir saimnieciska ziņa? Man šķiet, te nevarētu būt
divu domu.

Kiršteina kungs nevarēja minēt argumentus, kas
varētu pārliecināt Saeimu un plašāko publiku par
viņa domu pareizību attiecībā uz ierēdņu algu sama-
zināšanu. Tādu argumentu Kiršteina kungam nebi-
ja. Viņš tikai konstatēja, ka piemaksas radot lie-
las grūtības valsts budžetam, un beidzot pateica, ka
katra ziņa jāuzstājoties pret cenu paaugstināšanu.
Lai šo projektu padarītu par biedēkli plašākai sa-
biedrībai, Kiršteins _ gan operē ar oficiāliem, skait-
ļiem, bet sakombinē tos tā, ka gala rezultāts iznāk
šaušalīgs.

Ir taisnība,_ ka mums tagad ir grūtības ar bu-
džeta sabalansēšanu, un tagad piemaksām liniem
bus vel jāmaksā 7 000,000 latu; bet es gribētu jau-
tāt Kiršteina kungam, kāpēc viņš šo jautājumu ne-
kad_ neuzstāda ne kommisijās, ne arī Saeimas ple-
nāras sēdes, kad ir runa par citām piemaksām, ku-
ras no valsts kases prasa nesalīdzināmi lielākas
summas. Tad Kiršteina kunga valoda parasti ir
daudz mīkstaka,_ tad viņš saka: tiešām:, tās cenas
ir drusku pārspīlētas, varbūt vajadzētu tās noteikt
drusku zemākas, Man jāsaka, ka līdz šim tādos ga-
dījumos jus lielu politisko aktivitāti neesat izrādī-
juši un neesat arī izlietojuši: visu savu politisko spe-ķu, lai to, kam jūs nepiekrītat vārdos, realizētu arī
darbos. Turpretim,, ja ir runa par Latgales zemnie-
ka vajadzībām, tad Jus noteikti uzstājaties pret tām
un pasakāt: mēs tām nevaram piekrist un neļau-
sim tas realizēt; bet ja ir vajadzīgs atbalsts pārē-
jai Latvijas zemniecībai, tad jūs, ja arī ne atklāti
piekrītat, tomēr ļaujat tam lietām nokārtoties lab-
vēlīga gara un, lai likumi tiek pieņemti tādi, kādi
vajadzīgi zemnieku savienībai, jūs nekādu jandāliņu
netaisāt. Tiklīdz lieta nonāk līdz Latgalei — jūs
tūlīt nākat ar veselu protestu vētru un valdības gā-
šanas draudiem.

*Ja jums vajadzīgs politisks atbalsts, tad jūs lab-
prāt apmeklējat Latgali, tad jūs atrodat novārgušo
Latgales zemnieku un esat gatavi to vārdiem ne ti-
kai apzeltīt, bet padarīt viņu virs zemes ideāli lai-
mīgu. — Man liekas, ka šai jūsu divkosīgai poli-
tikai attiecība uz zemnieku interešu aizstāvēšanu
reiz jādara gals, un es domāju, ka būtu pareizi, ja
jus nostātos uz ta sociāli taisnīgā viedokļa, kuru
jus savos sirds dziļumos atzīstat par pareizo.

Tapec, ja runājam par valdības garantētām ce-
nām un piemaksām, tad dosim tās vispirms Latgalei
resp. zemnieku trūcīgai daļai.

Gribu arī aizrādīt, kāda tam nozīme tautsaim-
nieciski. Ja' mēs tagad '/« iedzīvotāju: atrausim, no
ražošanas un to proletārizēsim, nemaksājot piemē-
rotas linu cenas, _kam tas nāks par labu? Vai ne-
cietīs visas iedzīvotāju šķiras, ja viena ievērojama
daļa iedzīvotāju paliks galīgi maksāt un pirkt nespē-
jīga? Tad ari ierēdņu algu jautājums, ko jūs uz-
skatāt partadu svētumu, kam nedrīkst pieskarties,
bus jānostāda pavisam citā apgaismojumā, un algu
samazināšanas jautājumā būs jāiet daudz radikālā-
ki ceļi, nekā tas līdz šim ir darīts. Mūsu saimnie-
ciskas dzīves stabilitātes uzturēšana nepārprotami
prasa, lai pēc iespējasvisas iedzīvotāju šķiras ražo-
tu, un lai nekāda ziņā nesamazinātos viņu maksā-
šanas un pirkšanas spējas. Ja mēs no tāda viedo-
kļa izejam un to atzīstam, tad katrā ziņā tas runā
par_ labu tam, ka linu cenas jāpaaugstina iespējami
iielakosapmēros, lai veicinātu eksportu un dotu peļ-
ņu plašam Latgales sīkzemnieku — linu ražotāju
masām.

Ja šodien šeit prasītu ierēdņu algas paaugstināt
un nevis_ samazināt, tad, bez šaubām, Kiršteina
kungs, Jus atrastu daudz un dažādus motīvus, kā
to atbalstīt. Tad Jus teiktu, ka, kaut arī mūsu: bu-
džeta apstākļi ir grūti, tomēr, pieliekot ierēdņiem
algas, līdz ar to mēs būsim daudz līdzējuši saimnie-
ciskas dzīves veicināšanai, jo tad tā nauda ies ap-
grozība, pavairosies, rosība, un viss tas lielā mērā
cels rņusu saimniecisko dzīvi un labklājību. Tādi
tad būtu Jūsu motīvi. Bet kad nu mēs gribam kaut
ko darīt _ mušu sīkzemniecības labā, tad tur, lūk,
Jums trūkst dūšas un trūkst arī motīvu iestāties
par to.

Bastjaņa kungs pieiet šim jautājumam no cita
vļedokļa. Viņš jautāja, kur aizies līdzekļi, kur vis-
pār aiziet piemaksas. Viņš žēlojās par to, ka arī šīs
piemaksas aiziešot turpat, kur aizgājušas citas pie-
maksas, t. i. turīgākai iedzīvotāju daļai — zem-
niecībai. Ar piemaksām esot izsaimniekotas visas
valsts rezerves, un reizē ar to tās gulšoties kā sma-
ga nasta taisni uz _trūcīgāko un nabadzīgāko iedzī-
votāju daļu. Varbūt, Bastjaņa kungs .ir pareizi, ka
ta to jautājumu nostāda; bet tanī pašā laikā es gri-
bu Jums jautāt, ko citu lai dara krizes grūtību mīk-
stināšanai tagadējos saimnieciskos apstākļos un pa-
stāvot tagadējai starptautiskai saimnieciskai politi-
kai. Ko tad darītu bez valsts atbalsta mūsu iedzī-
votāju vairākums, kurš līdz šim ir pārticis un visu
savu saimniecisko labklājību būvējis uz lauksaim-
niecību? Acīmredzot, tam būtu jāpārtrauc ražo-
šana, jo ražošana, kurai jāpiemaksā klāt milzīgas
summas, nevar turpināties bezgalīgi. Tā var turpi-
nāties 1—2 gadus. Ja nu lauksaimnieks pārstās ra-
žot

^
kas tad iznāks gala rezultātā? Vai necietīs arī

pārejas iedzīvotāju daļas? Skaidrs, ka cietīs arī tās
jo saimnieciska vienas iedzīvotāju šķiras labklājība
tiešamun nešķirama kārta ir atkarīga no pārējo ie-
dzīvotāju pirkšanas un maksāšanas spējām,. Tā tad
ir skaidrs, ka, rūpējoties par vienu iedzīvotāju daļu
un pie tampar galveno — šinī gadījumā par zem-
niecību, mes rūpēsimies tiešā kārtā arī par pārējo
iedzīvotāju pirkšanas un maksāšanas spēju uzturē-
šanu zināma augstuma.

Varbūt, Jūs varējāt teikt, ka piemaksas ir pār-
spīlētas, varbūt, Jus varējāt uzrādīt citu labāku ce-
ļu,_ ka palīdzēt tagadēja saimnieciskās krizes laikā
mušu zemniekiem ražot. Bez šaubām, ir vēl arī citi
līdzekli; bet es gribu jautāt Bastjaņa kungam, vai
šie citi līdzekļi un ceļi arī nemaksās valstij ļoti lie- '
las summas.
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Es zinu jūsu stereotipisko ieteicienu, ka vaja-
dzētu atbalstīt lauksaimniecības kultūras pacelšanu
un iet ražošanas palētināšanas ceļu, lai tādā kārtā
palīdzētu lauksaimniekiem cīņā ar tagadējo saimnie-
cisko krizi. Kā jau aizrādīju kommisijā, tā arī šeit
varu jums uzsvērt, ka šis ceļš ir dārgs, ir ilgstošs
un, treškārt, prasa zināmu, iepriekšēju sagatavoša-
nos un arī sistemātisku un neatlaidīgu lielu līdze-
kļu iedarbību. Acīmredzot, uz ātru roku to nevar
realizēt, uz ātru roku lauksaimniecības kultūra nav
paceļama. Tā tad šis līdzeklis ātrai krizes mīksti-
nāšanai neder.

Ja mēs tomēr gribētu iet ražošanas palētināša-
nas ceļu, tad mums katrā ziņā, gribot negribot, bū-
tu jānonāk pie viena ļoti sāpīga jautājuma tai iedzī-
votāju šķirai, kuru aizstāv sociāldemokrātija. Pie
svarīgiem ražošanas izdevumu elementiem pieder
strādnieku algas un sociālā apgāde-resp. visi sociā-
lās likumdošanas veidi. Ja gribam jūtami palētināt
ražošanu, tad neizbēgami jāķeras arī pie šiem po-
steņiem. Ja jūs atzīstat, ka piemaksas ir netaisnī-
gas, tad jāsaka, ka ar lielāku pamatotību jūs varētu
uzbrukt mums tad, ja mēs, vēlēdamies ražošanu
salētināt, samazinātu sociālās palīdzības izdevumus
un nosistu darba algas, (Starpsaucieni pa kreisi:
„Jūs jau esat to izdarījuši!") Cik tad mēs esam sa-
mazinājuši? Ja jūs gribētu ražošanas palētināšanu
realizēt uz visas līnijas, tad algu samazināšana bū-
tu daudz tālāk ejoša nekā ir tagad; tomēr jāsaka,
ka abi šie līdzekļi ir sāpīgi valsts kasei un nodo-
kļu maksātājiem,. Tagad varētu tikai runāt par to,
kurš no tiem ir taisnīgāks un kurš saimnieciskā zi-
ņā efektīvāks. Jāsaka, ka tas veids, ko mēs liekam
priekšā — piemaksas ātrāk sasniedz mērķi, un to
var daudz vijīgāk piemērot mūsu dzīvei un jūtamāk
palīdzēt iedzīvotājiem cīnīties ar saimnieciskām grū-
tībām. Galu galā par to, vai ražošanas palētināša-
na dos tos pašus rezultātus ko piemaksu sistēma,
var būt dažādas domas. Par to vēl var strīdēties,
Jūsu domas nebūt nav neapstrīdamas.

Tiešām mūsu piemaksu sistēmu vajadzētu gro-
zīt, jo tā nav ideāli pareiza un taisnīga; par to mēs
varam runāt, bet pilnīgi pret to uzstāties nevar.

Kā jau teicu, liela pārestība piemaksu ziņā ir
nodarīta Latgales apgabalam. Valdība nav ievēro-
jusi tos svarīgākos artiķeļus, ko Latgale var ražot,
un nav tiem garantējusi cietas cenas, līdzīgi pārējo
valsts apgabalu ražojumiem. To valdība nav vēlē-
jusies ievērot. Tomēr es domāju, ka valdība sa-
pratīs Latgales saimnieciskās dzīves apstākļus un
radīs šādas garantētas cenas vairāk artiķeļiem, ko
ražo mūsu Latgales sīkzemnieki, lai tādā kārtā uz-
turētu maksāšanas spējas uz līmeņa, kāds vajadzīgs
Latgales apgabala saimnieciskai dzīvei. Agri vai
vēlu šis moments iestāsies. Mēs esam pārliecināti
ka šo jautājumu — vai nu plašākos vai šaurākos
apmēros — nāksies nokārtot jau tuvākā nākotnē,
kaut arī valsts budžetam tas dārgi maksās, kaut arī
tas prasīs jūtamus upurus no valsts kases. Citas iz-
ejas nav.

Varētu būt vēl trešaisradikālais ceļš, kā atvieg-
lot saimnieciskās grūtības sīkzemniekiem, palīdzēt
kārtot viņu vecās augstās saimnieciskās konjunktū-
ras saistības, atvieglojot tās, samazinot parādu na-
stas. Pirms ziemassvētkiem pēc garām cīņām iz-
rādījās, ka mēs šo ceļu iet neesam spējīgi. Saei-
mas vairākums no tā nobaidījās. Lai zemnieki va-
rētu kārtot vecās saistības, lai saimniecisko dzīvi
galīgi nesagrautu, sevišķi runājot par Latgali, mums,
acimredzot, atliek tikai tas, ka viņa jāpabalsta, kaut
arī nesot lielus upurus no valsts kases. To pa da-
ļai varam izdarīt, pabalstot linkopību.

Kā jau vairākkārt ir aizrādīts, tagad linu cenu
paaugstināšana interesē ne tikai linu ražotājus, linu
cenu paaugstināšanu prasa ne tikai sīksaimniecibu
intereses, bet arī valsts un valsts saimniecības in-
tereses. Ja mūsu eksporta iespēja sašaurināsies, ja
mēs nerūpēsimies, kaut arī nesot upurus, par mūsu
saimnieciskās dzīves uzturēšanu zināmā augstumā,
ja nesargāsim to no sabrukuma, pie kā tad galu ga-
lā nonāksim:? Lai saimniecisko dzīvi visā valstī
uzturētu zināmā augstumā un līdz ar to arī pasar-
gātu Latgales apgabalu no saimnieciskā sabrukuma,
jāatbalsta linu kultūra, garantējot šai nozarei pie-
mērotas cenas.

Šeit aizrādīja, ka linu cenas, ko tagad gribot
garantēt, esot pārspīlēti augstas. Man liekas, ka
mums jāvadās no tā aprēķina, ka saimnieciskās dzī-
ves uzturēšanai noteiktā' līmenī atsevišķiem apga-
baliem jādod no valsts puses noteikta līdzekļu kop-
summa. Ja Latgalē citādi nevar iegūt to līdzekļu
kopsummu, lai saimniecisko dzīvi uzturētu zināma
augstumā, tad valdībai jāgarantē galvena! nozarei
augstākas cenas par pašizmaksu — šinī gadījumā
liniem Tāpēc man liekas, ka šīs piemaksas ir saim-
nieoiski attaisnojamas un sociāli katrā ziņā taisnī-
gas. Šo motīvu dēļ nebūtu pareizi, ja tie, kas kri-
tizēja šo likumprojektu, balsojot nostātos pret to un
mēģinātu tādā veidā atraut Latgales sīkzemniekiem
pēdējo pabalstu, ko viņiem pienākas saņemt kā tais-
nīgu atlīdzību par grūto darbu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Vārds referentam.

Referents A. Pastors: Ja linu piemaksu preti-
nieki pārmeta, ka valsts gribot piemaksāt linu ra-
žotājiem, aizrādīdami, ka tās, esot piemaksas turī-
giem zemniekiem, tad jāsaka, ka tas nesaietas ar
patiesību, jo linus ražo sīkzemnieki. Tā var runāt
tikai tie, kas nesaprot, par ko ir runa, un cik darba
prasa linkopība. Mēs zinām, ka linus ražo tikai tās
saimniecības, kas var iztikt ar savu darba spēku,
jo algotu darba spēku ņemt neatmaksājas.

Kiršteina kungs un Bastjaņa kungs minēja, ka
zemkopji milzīgi daudz pelnot, jo to ražošanas paš-
izmaksa esot maza. Šo aizrādījumu nevar atzīt par
patiesu. Zemes sagatavošanas un linu plūkšanas iz-
devumi! ir daudz lielāki. Pašizmaksas aprēķinā aiz-
rādīja, ka zemes sagatavošana izmaksājot apmēram
15 latu un linu plūkšana — arī 15 latu. Šādsap-
rēķins nav pareizs. Tik pat pareizs ir viss paš-
izmaksas aprēķins.

Tālāk Bastjaņa kungs pārmeta linu piemaksu
aizstāvjiem, ka viņi bieži mainot linu cenas. Šeit
vainīgi linu piemaksu pretinieki. Ja uzreiz paredzē-
tu augstākas cenas, tad nevajadzētu tik bieži prasīt
tās paaugstināt. Valdība atzina linu piemaksu pa-
augstināšanu par vajadzīgu,, lai palielinātu linu sē-
jumu platību un iepludinātu mūsu zemē ārzemju va-
lūtu. Agrāk nodeva 20.000 tonnu linu, bet pēdējos
gados — tikai 6000 tonnu. 20.000 pret 6000! Val-
dība, redzēdama, ka tas viņai nav izdevīgi, atzina,
ka linkopība vairāk atbalstāma. Ja pieņemsim bu-
džeta kommisijās projektu, būs augstākas linu cenas,
un nebūs tik bieži jāprasa to paaugstināšana, kas
nesīs svētību valstij un linkopībai.

Lielās bažas par to, ka valstij nāksies piemak-
sāt vairāk kā 7.000.000 latu, ir pilnīgi nevietā, jo Fi-
nanču ministrijas aprēķins, ka šogad ievāks vairāk
ka 16.000 tonnu linu, nav pilnīgi pareizs — tas ir
par augstu, jo, ievērojot šī gada auksto pavasari
un vēl citus apstākļus, linu. raža būs noteikti mazā-
ka, un valstij būs jāpiemaksā lielākais 4.000.000 la-
tu, _t. i. 2.000.000 skaidrā naudā un 2.000.000 veco
paradu dzēšanai.
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Visu teikto ievērojot, lūdzu Augsto namu, pie-
ņemt budžeta kommisijās projektu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: _ Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Deputāts A. Matisons ie-
sniedzis priekšlikumu —

likums par 1933. gada linu ražas iepirkšanas cenām un
piemaksām linu kultūras veicināšanai — noraidīt.

Līdz ar balsojumu par pāreju uz pantu lasīšanu
bus izšķirts deputāta Matisona priekšlikums. Ja
pieņems pāreju uz pantu lasīšanu, deputāta Matiso-
na priekšlikums atkritīs; ja pāreju uz pantu lasī-
šanu noraidīs, bus pieņemts deputāta Matisona
priekšlikums. — Ludzu pacelties tos, kas ir pret
pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas, rezul-
tāts: par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 58 bal-
sis, pret — 6 balsis, atturējušies 16. Pāreja uz
pantu lasīšanu pieņemta. Deputāta Matisona priekš-
likums atkrīt. — Ludzu sekretāru nolasīt virs-rakstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Likums par 1933. gada linu ražas iepirkšanas cenām, un

piemaksām linu kultūras veicināšanai."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsrak-

sta neviens neveļas? Virsraksts nāk nobalsošanā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 1. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
_ „Par liniem, kas nodoti valstij caur valsts linu monopolu

laika no 1933._ g. 1. oktobra līdz 1934. g. 15. septembrim, valsts
maksas ražotajiem skaidra nauda šādas linu iepirkšanas cenas:

par baltgalvjiem (kroņa liniem) un zalgatvjiem (Hola
liniem):

Ls 1.15 par 1 kg R vai x R x
„ 1.— „ 1 „ ZK „ x HD x
„ 0.85 „ 1 „ SPK „ SFPHD
„ 0.70 „ 1 „ PK „ FPHD
„ 0.55 „ 1 „ K „ PHD.. 0.42 „ 1 „ W „ HD
„ 0.30 „ 1 „ D „ LD
., 0.18 „ 1 „ S „

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 1. panta ie-
sniegts vairāk priekšlikumu. Vispirms deputāts J.
Trasuns liek priekša

1. panta otro nodalījumu izteikt jaunā redakcijā,
proti — likt jaunas likmes. Es nolasīšu šīs

Trasuna priekšlikuma likmi, tās būtu: Ls 1.50, 1.30,
1.15, 1.—, 0.85, 0.70, 0.60 un 0.50. Deputāts A. Dze-
nis liek priekša

_ 1. pantā paredzētās cenas par 1 kilogramu atvietot ar
sadam cenām: Ls 1.25, 1.10, 0.95, 0.80, 0.65, 0.50, 0,35 un 0,20.

Deputāts V. Bastjānis liek priekšā —
1. pantam piespraust piezīmi ar šādu saturu:
„Piezīme. Šinī pantā minētās cenas maksājamas tikai

tiem, linu ražotajiem, kuru zemes platība nepār-
sniedz 27 ha, un kuri_ nodod vairāk par 500 kg linu.
Pārējiem linu ražotajiem maksājamas līdzšinējās
cenas."

Vārds par šiem priekšlikumiem referentam.

Referents A. Pastors: Deputāta Trasuna priekš-
likums kommisijā nav apspriests. Deputāta Dzeņa
priekšlikums kommisijā nedabūja balsu vairākuma;
tāpat balsu vairākuma nedabūja deputāta Bastjaņa
priekšlikums.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Balsošanas kārtī-
ba bus šāda. Vispirms likšu uz balsošanu radikā-
lāko deputāta Trasuna priekšlikumu. Ja šo priekš-

likumu pieņems, atkritīs deputāta Dzeņa priekšli-
kums; ja to noraidīs, nāks nobalsošanā deputāta
Dzeņa priekšlikums un pec tam deputāta Bastjaņa
piezīme pie 1. panta._ Beidzot nāks nobalsošanā 1.
pants —t vai nu pārlabota veidā, vai kommisijās
redakcija. — Referents izsacījās pret visiem: priekš-
likumiem. — Lieku uz balsošanu deputāta Tra-
suna priekšlikumu pie 1. panta. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par deputāta Trasuna priekšlikumu. Par to
nodota tikai 21 balss; nepietiekošs balsu skaits;
deputāta Trasuna priekšlikums atkrīt. — Tagad
nak nobalsošana deputāta Dzeņa priekšlikums. Lū-dzu pacelties tos, kas ir par deputāta Dzeņa priekš-
likumu. Tāpat 21 balss, Nepietiekošs balsu skaits.
Arī deputāta Dzeņa priekšlikums atkrīt. — Bei-
dzot nak nobalsošana deputāta Bastjaņa piezīme pie
1. panta. Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Bastjaņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Par deputāta Bastjaņa priekšlikumu nodots
30 balsu, pret to nodotas 39 balsis, atturējušies 11.
Tas noraidīts. — Tagad_ nāk nobalsošanā 1. pants
kommisijās redakcija. Ludzu pacelties tos, kas ir
pret to. Tādu nav. Kas atturas? 21 atturoties,
1. pants kommisijās redakcija pieņemts. — Lūdzu
nolasīt 2. pantu divi variantos!

Sekretārs J. Kauliņš:
„I variants. Līdz ar augšminētām, cenām valsts izsniegs

linu kultūras veicināšanai piemaksas, 25 santimu apmērā uz 1
kg nodoto linu, pie kam šīs piemaksas pirmā kārtā izlietoja-
mas valsts zemes bankas paradu kapitāla, mākslīgo mēslu,
lopbarības un seklas fonda aizdevumu parādu segšanai un to
aizņēmumu samaksai, kurus linu ražotāji: saņēmuši caur vie-
tējam krāj-aizdevu sabiedrībām no Latvijas bankas uz vek-
seļiem. Ražotajiem, kuriem paradu nav, piemaksas izsniegs
skaidrā nauda caur vietējam pašvaldības iestādēm.

II variants. Pantu strīpot."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam
Pastoram.

Referents A. Pastors: Augstais, nams! Līdz
ar 2. panta pieņemšanu vai noraidīšanu izšķirsies
arī 3. un 4. panta liktenis. Ja 2. pantu pieņems, tad
bus pieņemts arī 3. un 4. panti; ja 2. pantu norai-
dīs, tad bus noraidīti arī abi minētie panti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 2. panta depu-
tāts J. Trasuns iesniedzis priekšlikumu —

2. panta I variantā „25 santimu" vietā likt „50 santimu".
Vārdu neviens nevēlas? Referents, Pastors iz-

teicas, ka_ deputāta Trasuna priekšlikums, kommi-
sijā nav pārrunāts. Lieku deputāta Trasuna priekš-
likumu uz_ balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Trasuna priekšlikumu. Par to nodots
16 balsu. Nepietiekošs balsu skaits. Deputāta Tra-
suna priekšlikums noraidīts. — . Nobalsošanā nāk
2. panta I variants. Ja to pieņems, atkritīs II vari-
ants; ja I variantu noraidīs, būs pieņemts II va-
riants un līdz ar to 2. pants strīpots. — Lieku uz
balsošanu 2. panta I variantu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret I varianta pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celtiestos, kas ir par I varianta pieņemšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par I variantu nodotas 54 balsis, pret 32 balsis, 2.
panta I variants pieņemts. Līdz ar to atkrīt II va-
riants. — Ludzu nolasīt 3. pantu divi variantos.

Sekretārs J. Kauliņš:
„I variants. Piemaksu aprēķinus izdara Finanču mini-

strjja_ pec linu pieņemšanas zimem, kas, ievācamas no linu
ražotajiem caur vietējam pašvaldības iestādēm. Ražotājiem,
kaslinu pieņemšanas zīmes nevar uzrādīt, piemaksas nav
aprēķināmas.

II variants. Pantu strīpot.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas?^

Liekui 3. pantu uz balsošanu tādā pašā kār-
tībā ka 2. pantu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret
3. panta I varianta pieņemšanu. Tādu nav. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par I varianta pieņemša-
nu. Acīm redzams vairākums. 3. panta I variants
pieņemts, II variants atkrīt. — Lūdzu nolasīt 4.
pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„I variants. _ Par dzēsto kapitāla parāda dalu Finanču

ministrija norēķinās ar valsts zemes banku un Latvijas banku,
attiecīgi samazinot par linu piemaksu veidā dzēsto parādu
kopsummu dzīves atjaunošanas un valsts rezerves fonda ie-
guldījumus valsts zemes un Latvijas bankā. Zemkopības mi-
nistrija par attiecīgu summu samazina sēklas fondu.

II variants. Pantu strīpot."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents ziņoja, ka

4._ pants cieši saistīts ar 2. pantu un tāpēc tagau
būtu jāpieņem. Lieku uz balsošanu 4. panta 1 vari-
antu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 4. panta I
variantu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 4. panta
I varianta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 4. pants vienbalsīgi pieņemts I varianta re-
dakcija. Līdz ar to atkrīt II variants. — Lūdzu
nolasīt 5. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Finanču ministris pilnvarots noteikt pakulu un linu stieb-

riņu cenas, piemērojoties šim likumam."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 5. panta

neviens neveļas? Ludzu pacelties tos, kas ir pret
5. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 5. pants pieņemts. — 6. pants.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Ja atkarībā no tirgus apstākļiem Finanču ministrijai

naktos pārdot linus un pakulas zem pašizmaksas, tad vaja-
dzīgie līdzekli zaudējumu segšanai uzņemami 1934./35. gada
budžeta. "

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret 6.
pantu nav? 6. pants pieņemts — 7. pants.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Instrukciju šā likuma izvešanai: izdod finanču ministris

saziņā ar zemkopības un iekšlietu ministri."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 7. panta ne-
viens vardu neveļas? Ludzu pacelties tos,' kas ir
pret 7. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 7. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu no-
lasīt noslēguma tekstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
_ „Ar šo atcelts likums par 1933. g. ražas linu iepirkšanas

cenām (lik. kr. 1933. g. 57)."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret no-
slēguma tekstu nav? Tas pieņemts. — Nobalso-
šana nak likums, visuma. Ludzu pacelties, tos, kas
ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu visu-
ma. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par likuma pieņemšanu visumā nodotas 53
balsis, pret to nodota 31 balss. Likums visumā
p i eņemt s. _—_ Redakcijas kommisijās ziņojums
bus nākošajā sēde. —

Iesniegts priekšlikums —
šīs dienas sēdi slēgt.

Iebildumu nav? Tas pieņemts. —
Redakcijas kommisijā vēl lūdz noklausīties īsu

ziņojumu. Vārds redakcijas kommisijās referentam.
Referents L. Ozoliņš: Man Augstajam namam

jāziņo, ka pārgrozījuma nodokļu nolikuma 449. pan-
ta redakcijas_ kommisijā k izdarījusi šādu labojumu:
ievada teksta_ vārda „šādi" vietā ir likusi vārdiņu
„ta". Citu pārlabojumu šinī likumā nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret redakcijas kommisijās ziņojumu? Iebildu-
mu nav. Tas pieņemts. —

Prezidijs lūdz frakciju padomes locekļus sapul-
cēties uz frakciju padomes sēdi.

Nākošā sēde otrdien 13. jūnijā pīkst. 10.
Šī sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 21.30.)
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Saturs.

1. Atvaļinājuma, pagarināšana deputātam ...... 447
2. Deputāta A. Veckalna u. c. iesniegtais priekšlikums

par kuģu iekraušanas un izkraušanas darba algas ta-
rifu (nodod sociālās likumdošanas kommisijai):

A. Veckalns (sociāldemokrāts) 448
M. Bite (strādnieku un zemnieku, frakcija) . 448

3. Likums par 1933. g. ražas linu iepirkšanas cenām un,
izmaksām linu kultūras veicināšanai (redakcijas kom-
misijās ziņojums):

L. Ozoliņš, referents 449
4. Likums par Jaunlatgales pilsētas nodibināšanu (re-

dakcijas kommisijās ziņojums):
L. Ozoliņš, referents 449

5. Ministru prezidenta atbilde uz deputāta B. Kalniņa
u. c. iesniegto jautājumu par fašistu-ārzemnieku izrai-
dīšanu no Latvijas un fašistu organizāciju slēgšanu,
Latvijā:

G. Mīlbergs, iekšlietu ministris 450
P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija) 453, 487
A. Rudevics (sociāldemokrāts) 1 .... 458, 486
F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija) . 461
A. Budže (kristīgo zemnieku un katoļu, frakcija) 467

J K. Beldavs (kristīgais darba bloks) .... 469
J. Birznieks (zemnieku savienība) 469

'.| A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija) 1 470

lņ P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība.) . 471, 482
O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija) . 475

<^J. Šterns (progresīvā apvienība) 479
S J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 481

J. Bērziņš (zemnieku savienība) ..... 483
3 R. Lapiņš (strādnieku un, zemnieku frakcija) . 485

6. Nākošā sēde 488

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta! —

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
kommisijās ziņojumi; ministru prezidenta atbilde uz
deputāta B. Kalniņa u. c. iesniegto jautājumu; pēc
tam turpināsies agrāk izsludinātā dienas kārtība, pa-
pildināta ar likumupar valsts zemes un Latvijas hi-
potēku banku paradnieku_ maksājumu atlikšanu, li-
kumu apdrošināšanas lietās un likumu par Gostiņu
pilsētas nodibināšanu. — Iebildumu pret dienas kār-
tību nav? Dienas kartība pieņemta. —

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi.

_ Deputāts P. Sīmanis lūdz pagarināt viņam atva-
ļinājumu slimības deļ līdz š. g. 15. jūlijam. Prezidijs
atbalsta šo lūgumu. Vai Augstajam namam ir kādi
iebildumi pret to? Iebildumu nav. Deputātam Šī-
maniin atvaļinājums pagarināts līdz 15. jūlijam. —

Talak apspriežams un nobalsojams pagājušā sē-
de deputātu A. Veckalna, P. Zeibolta u. c. iesniegtais
priekšlikums. Ludzu to nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš: -
„S_aeima nolemj: uzdot valdībai izsludināt visiem kuģu

apstrādāšanas (ie- un izkraušanas) un ar to saistītiem darbiem

Rīgas osta par obligatorisku to algu tarifu, kas noteikts Lat-
vijas ostu transportstradnieku biedrības noslēgtā kollektīvā
darba līguma ar Rīgas štaueru savienību."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Veckalnam.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Viena daļa Rī-gas
^ štaueru ir noslēguši kollektīvu līgumu ar ostas

strādniekiem un šo līgumu arī ievēro; turpretim lie-
lāka dala sīko vidutāju uzņēmēju šo kollektīvo lī-
gumu nav parakstījuši un strādniekiem nemaksā tā-
das algas, kādas maksa tie štaueri, kas kollektīvolīgumu parakstījuši. Šo sīko štaueru starpā ir lielakonkurrenceun ta notiek galvenā kārtā uz ostasstrādnieku rēķina.

Lai gan arī šie sīkie štaueri saņem diezgan labuatalgojumu par veikto darbu, tomēr saviem nodar-
binātiem strādniekiem viņi maksā ārkārtīgi niecīgas
algas. Viena daļa šo sīko štaueru paši iedzīvojas
diezgan lielos kapitālos, apgāda sev velkoņus un arī
citus īpašumus, kļūst bagāti, bej: strādniekiem jāpār-
tiek no bada algas, jādzīvo trūkumā.

Ostas darbi ir galvenā_ kārtā vasaras darbi, un
īsajā vasaras perioda, kamēr ūdens atļauj kuģošanu,
ostas strādniekam jānopelnī ne tikai sava dienišķā
maize, bet arī jāsedz paradi, kas viņam uzkrājušies
iepriekšēja ziema, kad bija liels bezdarbs; tāpēc būtuveļams nepieļaut konkurrenci tādā mērogā, kā tas
pašreiz ir.

Valsts jo vairāk šinī lietā ir ieinteresēta aiz tā
iemesla, ka ļoti daudz ostā ir arī valsts darbu — pie-
mēram koku_ lādēšanas darbs, ko izdara ostas strād-
nieki, ir ārkārtīgi svarīgs valsts dzīvē. Arī pie ko-
ku lādēšanas darba algas ir ārkārtīgi zemas un nie-
cīgas; cilvēki neizpelnī kaut to minimālo dienas
maksu, ko ir paredzējusi Tautas labklājības ministri-
ja._ Noslēgtajā tarifa starp Latvijas ostas transport-
stradnieku biedrību un Rīgas štaueru savienību nav
augstas atalgojuma cenas, bet diezgan mērenas. Pie-
turoties pie šī tarifa, štaueriem tomēr vēl atliktu
diezgan liela peļņa, un nemaz nevajadzētu attīstīt to
lielo „šmuckonkurrenci", kāda ir tagad, kad mūsu
uzraudzības iestādes, neliek nekādus šķēršļus akorda
darbiem — garajiem virsstundu darbiem, kādus strā-
dā ostas darbos. Visu to ievērojot, štaueri sacenšas
viens ar otru un strādniekus izkalpina.

Tāds stāvoklis ir pilnīgi neciešams. Jau atkār-
toti ostas strādnieki ir bijuši spiesti sākt streikot, lai
kaut cik uzlabotu savu saimniecisko stāvokli. Ja
valsts neiejauksies, ja uzraudzības iestādes nespers
nekādus soļus un atļaus ostas strādnieku algas no-
sišanu turpināt, izkalpinot cilvēkus par niecīgiem
grašiem, tas var novest pie ļoti smagiem sarežģīju-
miem. Ostas strādnieki tad būs spiesti spert tādus
soļus un lietot tādus cīņas līdzekļus, lai viņi varētu
nopelnīt kaut visnepieciešamāko maizes gabalu.

Sociāldemokrātu frakcija liek priekšā Saeimai
uzdot tautas labklājības ministrim ievadīt darbus
tāda veida, ka štaueru savienības un Latvijas ostas
transportstradnieku biedrības tarifu būtu iespējams
attiecināt uz visiem ostas darbiem kā obligatorisku,
lai ta izskaustu neglīto konkurrenci un ostas strād-
nieku neģēlīgo izmantošanu, kāda pašlaik notiek un
kāda turpmāk nav ciešama. Sociāldemokrātu frak-
cija_ noteikti prasa, lai valdība noslēgto tarifu izslu-
dinātu par obligatorisku, piespiestu štauerus pildīt
strādnieku prasības un maksāt strādniekiem pienā-
cīgu atalgojumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bitēm.

M. Bite_ (strādnieku un zemnieku frakcija): Ja
mēs te runājam par Rīgas ostas transportstrādnie-
kiem, tad jāsaka, ka viņu stāvoklis ir ļoti smags. Tā
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ir veca patiesība. Bez štaueru savienības, kas slēdz
līgumus ar strādniekiem, ro_das vēl sānu štaueri, ka-
mēr strādniekiem nav nekādu līgumu — strādnieki
vienkārši strada, nemaz nezinādami, cik viņiem
maksas, vai 3, vai 4 lati dienā, nezina, kāds akords
viņiem iznāks dierta. Ir taču skaidrs, ka visiem
ostas _strādniekiem, lai tiebūtu Rīgā, Ventspilī, vai
Liepāja, ir_ svarīgi zināt, ka viņu stāvoklis ir nodro-
šināts. Luk, tapec arī nepieciešami noslēgt līgumus
ostas strādniekiem ar štaueru savienību. Tagad bie-
ži vien gadās, ka_atsevļšķi štaueri sarunājas ar kok-
tirgotajiem un tāda kārtā nosit strādnieku dienas
izpeļņu.

Man šķiet, ka visai Saeimai vajadzētu prasīt ne-
būšanu novēršanu, lai tiktu noslēgti līgumi starp
ostas strādnieku biedrību un štaueru savienību. Vai
šie līgumi strādniekus apmierinās, tas vēl ir liels
jautājums, tomēr strādniekiem būs zināma garantija,
ka viņi saņems- to, kas līgumā paredzēts. Tagad, kā
jau teicu, bieži vien ir tā, ka izmaksā, kā redz; kad
kuģis izkrauts un iekrauts, tad tikai strādnieki dabū
zināt, cik viņi saņems. Ja strādnieki protestē pret
šādu rīcību, tad viņiem vienkārši atbild, ka pateiks
„formanitn", lai turpmāk tos nepieņem darbā.

Otra lieta, par ko būtu jārunā, ir tā, ka štaueri
gan atvelk no strādnieku algas iemaksas slimo ka-
sēm, bet slimo kasēm tās neiemaksā. Šo štaueru
vārdus es še neminēšu, bet tādu ir vairāk. Kad
strādnieks saslimst, tad ir tāds stāvoklis,, ka ne pa-
šam strādniekam ir, ar ko ārstēties, ne arī kasei ir,
ar ko ārstēt saslimušo strādnieku. Vainīgajiem
štaueriem slimo kases neko nevar darīt; viņi tikai
pasmejas par slimo kasēm, un likuma burts ir tāds,
ka štaueri var aiz tā slēpties. Ja viņi atrod par va-
jadzīgu — teiksim, ja gadās kāds uzņēmējs, kurš
atrod par vajadzīgu maksāt, tad viņš to dara; bet ja
uzņēmējs ir nekorreķts, tad viņš netur par vajadzīgu
iemaksas_ slimo kasēm iemaksāt. No visa tā strād-
niekam jācieš.

Laitas nebūtu. Saeimai vajadzētu stāvēt par
to, lai būtu viens tāds līgums, ko noslēdz ostas strād-
nieki ar štaueru savienību, un tas līgums attiektos
uz visiem štaueriem, lai tie būtu, kādi būdami. Strād-
nieku un zemnieku frakcija ir par to līgumu, kas ir
noslēgts starp štaueru savienību un ostas transporta
strādniekiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti E. Rimbe-
nieks un K. Kiršteins iesnieguši priekšlikumu:

„Liekam priekšā deputātu A. Veckalna, P. Zeibolta u. c.
priekšlikumu nodot sociālās likumdošanas kommisijai."

Šis priekšlikums nāks vispirms izšķiršanā. Vār-
du par šo priekšlikumu neviens nevēlas? Lieku de-
putātu Rimbenieka un Kiršteina priekšlikumu uz bal-
sošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par deputātu
Rimbenieka un Kiršteina priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Tas pieņemts. Deputāta Veckalna ie-
sniegtais priekšlikums nodots sociālās likumdošanas
kommisijai. —

'2. dienas kārtības punkts — redakcijas
kommisijās ziņojumi. Vārds redakcijas
kommisijās referentam Ozoliņam.

Referents L. Ozoliņš: Man jāziņo Augstajam
namam, ka likumā par 1933. gada ražas linu iepirk-
šanas cenām un izmaksām linu kultūras veicināša-
nai redakcijas kommisijā nav nekā labojusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi
pret šo redakcijas kommisijās paziņojumu? Iebildu-
mu nav. Tas ir ievērots. — Lūdzu ziņot par nāko-
šo likumu.

Referents L. Ozoliņš: Tālāk man jāziņo, ka li-
kuma par Jaunlatgales pilsētas nodibināšanu redak-

Krājumā Saeimas Stenozrafu
biroja Rīgā. Saeimas laukuma

cijas kommisijā 2. panta trijās vietas vārda «dien-
vidus" vietā ir likusi vārdu „dienvidu".

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vaļ ir kādi iebildumi
pret redakcijas kommisijās priekšā likto pārlaboju-
mu apstiprināšanu? iebildumu nav. Redakcijas
kommisijās pārlabojumi apstiprināti. — Līdz ar to
šis dienas kārtības punkts izsmelts.

3. dienas kārtības punkts — ministru pre-
zidenta atbilde uz deputāta B. Kalni-
ņa u. c. i e s n i e g t o jautājumu. Vārds iekš-
lietu ministrim Mīlbergam.

Iekšlietu ministris G. Mīlbergs: Tautas viet-
nieki [ Sociāldemokrātu frakcija ir iesniegusi valdī-
bai šāda satura jautājumu: vispirms — kāpēc valdī-
ba nepildot Saeimas lēmumu un, otrkārt — ko val-
dība domājot darīt turpmāk, lai pildītu Saeimas lē-
mumus saskaņa ar 16. marta sēdē iesniegto jautāju-
mu par fašistisko organizāciju slēgšanu un hitlerisko
elementu izraidīšanu no Latvijas.

Uz to man gods valdības vārdā atbildēt seko-
jošo.

Šī gada 17. marta sēdē tika iesniegts attiecīgs
jautajums,_ un Saeimas vairākums sakarā ar to arī
pieņēma lēmumus: vispirms — izraidīt no Latvijas
visus Latvijas demokrātiskai republikai naidīgos fa-
šistus-arzemniekus un slēgt viņu organizācijas un,
otrkārt _— slēgt visas Latvijas republikai naidīgās
organizācijas — Latvijas nacionālsociālistu partiju,
biedrības «Ugunskrustu" un „Leģionu" un citas līdzī-
gas fašistiskas organizācijas un to laikrakstus.

ŠosSaeimas lēmumus valdība līdz šim ir respek-
tējusi un ir centusies, cik iespējams, tos pildīt. Iekš-
lietu ministrijas rīcība līdz pašam pēdējam laikam ir
gajusi_ tieši tanī virzienā, kāds ir minēts šinīs Saei-
mas lēmumos.

Valdība resp. Iekšlietu ministrija ir spērusi šā-
dus soļus.

Vispirms 22. martā Rīgas apgabaltiesai ir ie-
sniegts ierosinājums par nacionālsociālistu partijas
un biedrību «Ugunskrusta" un «Leģiona" slēgšanu.
Šo biedrību slēgšanu ir ierosinājusi taisni Iekšlietu
ministrija. Ar Rīgas apgabaltiesas 27. marta un 7.
aprīļa lemumušīs organizācijas ir slēgtas. Vispirms
ar 27. marta lēmumu tika slēgta tā sauktā nacionāl-
sociālistu partija, ko reprezentēja Štelmachers, un 7.
aprīlī — pārejās divas organizācijas.

7. jūnijā tiesai ir iesniegts ierosinājums slēgt
biedrību «Nacionālie aktīvisti", jo arī šī biedrība ir
musinājusi uz naidu pret atsevišķām iedzīvotāju da-
ļām un piekopusi huligāniska rakstura nodarījumus,
ka, piemeram,_ nodarbojusies ar dažu veikalu logu
dauzīšanu, izkārtņu smērēšanu un dažiem līdzīgiem
nodarījumiem.

Otrkārt, sakarā ar attiecīgiem ierosinājumiem,
ar Rīgas apgabaltiesas 20. marta lēmumu ir aptu-
rēts laikraksts «Ugunskrusts". 21. martā apturēta
laikraksta «Nacionālsociālists" izdošana. Ar 29. ap-
rīļa lēmumu apķīlāts laikraksta «Lauku Domas" 28.
aprīļa numurs _— arī ar līdzīgu saturu. Ar 27. maija
lēmumu apķīlāts uzsaukums, ko izdevusi attiecīgā
vācu partija. Ar iekšlietu ministra lēmumiem ilr aiz-
liegts ievest un izplatīt Latvijā kādus 5 vai 6 vācu
izdevumus, starp citu arī «Konigsberger Allgemeni-
ne Zeitung". Šo sarakstu uz vēlēšanos varu uzrā-
dīt, jo tas man ir klāt; negribu uzskaitīt šeit visus
izdevumus, kādus aizliegts ievest Latvijā.

_Treškārt — biedrības «Leģiona" atbildīgām per-
sonām Voldemāram Ozolam, Eduardam Plan-Dub-
rovskim resp. Planim, ka tas vēlāk izrādījies, un Pē-
terim Apinim piemērots 1917. gada 2. augusta li-
kums. Apinis sakarā ar viņa apņemšanos atturēties
no viņam inkriminēta rakstura darbības atsvabināts.
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Pašlaik tiek vākti materiāli, un ja izrādīsies, ka viņš
tiešam turpina savu līdzšinējo darbību, tad pie viņa,
bez šaubām, tiks atkārtotas jau iepriekš minētās re-
presijas.

Tāpat ir izdarītas izziņas par biedrības «Uguns-
krusta" un nacionālsociālistu partijas vadošo perso-
nu darbību, sakarā ar ko pie daudzām šīm perso-
nām, kā arī minētās organizācijās jau ir izdarīta kra-
tīšana, lai meklētu attiecīgus materiālus;

1917. gada 2. augusta likums piemērots arī trim
citiem līdzīga rakstura — ja tā varētu teikt — no-
ziedzniekiem jeb personām par noziedzīgiem nodarī-
jumiemLiepājā: Andrejam Lukševicam, Žanim Spēl-
manimun Jēkabam Šneideram, kuri nievājuši Saei-
mu, mūsu valsts demokrātisko iekārtu un nonievā-
juši valdību.

Tālāk ir izdarītas kratīšanas un nopratināšanas
pie vairāk Vācijas pavalstniekiem — Ernesta Mun-
cingera, Eduarda Vegelina, Rolfa Kognera, Ereda
Zoltnera, Harija Klīvera un Latvijas pavalstnieka
Kārļa Etingera. Starp citu jāaizrāda, ka šim Kārlim
Etingeram ir likts priekšā izvēlēties vai nu 2. augusta
likumu, t. i. iet_ apcietinājumā, vai atstāt Latviju.
Etingers ir izvēlējies pēdējo un atstājis Latviju. Tā-
pat ir izdarītas kratīšanas pie Augusta Zoltnera, Ni-
kolaja Belousova, Ditmara Treija un Heinricha Bār-
ta. Pēdējiem nav izdevies inkriminēt vajadzīgos
materiālus, un viņi ir palaisti brīvā.

No Vācijas pavalstniekiem ar redzamu hitlerisku
nokrāsu pēdējā laikā ir izraidīt idivi — Kārlis Gābe
š. g. martā un Francis Francovs — š. g. aprīlī; bez
tam ir sperti soļi vēl divu ārzemnieku izraidīšanai,
kurus izraidīs tuvākā nākotnē — tie ir Bruno Rinks,
kura izraidīšana ierosināta 6. maijā, un Kārlis Rein-
holds, kura izraidīšana ierosināta 2. maijā.

Bez tam š.g. maija mēnesī tika noraidīts lūgums
reģistrēt vācu baltiešu nacionālo partiju, tāpēc ka
viņas programmā bija daži punkti, kas stipri atgādi-
nāja Vācija pastāvošo nacionālsociālistisko valsts ie-
kārtu.

Jelgavā izdarīta izziņa pret dažiem vācu skautu
organizācijas biedriem par nelojālu izturēšanos. Iz-
ziņa, nodota miertiesnesim, kura lēmums gaidāms
tuvāka nākotnē.

Bez tam ir izdarīta izziņa par notikumiem Krās-
lava, kur dažas personas bija uzsākušas musināšanu.
Izziņa ir nosūtīta tiesai. Parallēli tam vairāk šinī
lietā iejauktām personām ir izteikts brīdinājums, ka
gadījumā, ja viņas piekops inkriminētā rakstura dar-
bību, pret viņām spers vēl administratīvus soļus. Se-
višķi šīs personas ir brīdinātas ar to, ka pret viņām
izlietos 1917. gada 2. augusta likumu. Pēc tam
Krāslavā un tās apkārtnē novērojama nomierināša-
nās, un līdzīgi notikumi nav atkārtojušies.'

Šo jautājumu motivējot, ir aizrādīts uz dažiem
konkrētiem apstākļiem. Sevišķi minēja latviešu tau-
tas apvienības «Pērkoņkrusta" reģistrāciju. Jautā-
juma motivētājs Bruno Kalniņš prasīja, kāpēc Iekš-
lietu ministrija esot atļāvusi reģistrēt šādu organizā-
ciju. Iesniegtie statūti un arī programma pilnīgi at-
bilda mūsu likumu prasībām. Ja mums būtu izde-
vies grozīt attiecīgos preses un biedrību likumus, tad
man būtu bijusi iespēja šīs biedrības statūtus nere-
ģistrēt,bet, pamatojoties uz pastāvošajiem likumiem,
nepieļaut šīs biedrības reģistrēšanu man nebija nekā-
da likumīga iemesla.

Sporta un morāliskas fiziskās audzināšanas
biedribas_„Tēvijas sarga" statūti Rīgas apgabaltiesā
ir reģistrēti jau 1928. gadā, un biedrība savu darbību
līdz šim laikam nav pārtraukusi, pie kam tās darbībā
nav konstatētas nekādas nelikumības. Tā tad kaut
kādu pārkāpumu dēļ no formālās puses kaut ko da-
rīt «Tēvijas sargam" nav iespējams. Vienīgais ir

tas, ka 26. aprīlī «Tēvijas sarga" organizācija bija
griezusies pie Iekšlietu ministrijasar attiecīgiem no-
teikumiem un lūgumu — apstiprināt formas tērpu un
formas nozīmes. Šis formas tērps un nozīmes stipri
līdzinājās kādas attiecīgas organizācijas tērpam aiz
robežas, par ko ir runa arī minētajā jautājumā, tāpēc
«Tēvijas sargam" atļauju es neesmu devis. Tomēr
biedrību «Tēvijas sargu" likvidēt, spert pret to kā-
dus represiju soļus man nav bijis nekāda likumīga
iemesla.

Ir aizrādīts, ka pilsonis Edgars Siljānis, kurš
Kandava SSS svētkos uzstājies ar saucienu «Heil
Hitler", esot aizsargu organizācijas biedrs. Par to
ir ievāktas ziņasun_ ir izrādījies, ka Edgars Siljānis
aizsargu organizācijā nesastāv. Aizsargu organizā-
cija ir gan viņa brālis. Ir bijis viens vai divi gadīju-
mi, kad Edgars Siljānis ir piedalījies kāda sporta
pulciņa svētkos, bet aizsargu organizācijā viņš nav
reģistrēts. Edgars Siljānis kā katrs pilsonis ir saņē-
mis attiecīgu sodu par huligānismu.

21. aprīlī noturēju apspriedi ar Rīgas fabrikantu
biedrības Latvijas rūpnieku un amatnieku savienības
un firmu pārstāvju piedalīšanos par ārvalstnieku-
speciālistu nodarbināšanu Latvijas uzņēmumos, li-
dots rīkojums katrā ziņā samazināt ārzemnieku tā
saukto speciālistu skaitu. Vispārīgi Iekšlietu mini-
strija beidzamā laikā piegriež sevišķu vērību tam, lai
Latvijā neuzturētos tādi ārzemnieki, bez kuriem mēs
varētu iztikt, kuri nav mums nepieciešami, un iekš-
lietu resors vienmēr ir centies neizsniegt viņiem dar-
ba atļaujas. Pēc atsauksmju ievākšanas Ārlietu mi-
nistrija, Tautas labklājības ministrijā un Finanču mi-
nistrijā, pie kurām iekšlietu resors ir griezies ar aiz-
rādījumu, ka ārzemnieku, sevišķi hitleriski noskaņo-
to pilsoņu skaits Latvijā būtu samazināms — ir aoti
attiecīgi rīkojumi.

Ir dots arī rīkojums sekot, lai ārvalstnieki Latvi-
jā nenodarbotos bez darba atļaujas. Aprīļa mēnesī
noraidīts 21 lūgums izsniegt darba kartiņas; 11 no
tiem ir bijuši Vācijas pavalstnieku lūgumi, kam dar-
ba kartiņas nav vairs izsniegtas. Maija mēnesī no-
raidīti lūgumi izsniegt darba kartiņas 32 gadījumos,
no tiem 7 Vācijas pavalstniekiem. Tā tad 2 mēnešu
laikā tiem, kuri ir uzturējušies Latvijā vairāk gadu,
ir annulētas darba kartiņas 53 gadījumos.

Iekšlietu resors ļoti stingri seko visām organi-
zācijām un personām, kuras var izrādīt kādas pret-
valstiskas tendences, un attiecīgos gadījumos vien-
mēr ir tikuši un arī turpmāk tiks sperti vajadzīgie
soļi.

No šeit minētajiem faktiem izriet, ka valdība
resp. iekšlietu resors vienmēr ir respektējis Saeimas
lēmumus un darījis visu iespējamo, lai valstī valdītu
miers un kārtība; bet, diemžēl, pēdējā laikā novēro-
jama tāda parādība, ka valsts aparāta darbu sevišķi
huligānisma apkarošanā traucē dažādas kreisas or-
ganizācijas un personas. Dažas organizācijas pat
grib uzņemties uz sevis itin kā attiecīgas atbildīgas
funkcijas, kuras jāizpilda valsts varai. Šīs organizā-
cijas ar savu rīcību saceļ nekārtības un rada valstī
zināmā mērā nedrošības sajūtu. Tās pašas organi-
zācijas ... (sauciens pa kreisi: «Nosauciet tās vār-
dā!") — acumirkli, es tās saukšu arī vārdā! — At-
tiecīgas organizācijas ar savu darbību izsauc pret-
parādības, ar kurām grūti cīnīties.

Tā šī gada 6. martā Rīgas dzelzceļa stacijā no-
tika uzbrukums valsts vācu pilsoņiem, kas atgriezās
no vēlēšanām. Š. g. 3. jūnijā Liepājā izdemolēja
Vācijas pilsonim piederošo jachtu «Elidu". Š. g. 28.
aprīlī Rīgas stacijā notika uzbrukums žīdu rakstnie-
kam Ben-Galionam.

Tāpat nekārtības ir notikušas arī Tukumā, kur
kapsētā aplauzti krusti. Š. g. 1. jūnijā Rīgā pie Pe-
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reca kluba notikusi kaušanās starp žīdu bundistiem
un trumpeldoriešiem; kaušanās vēlāk turpinājusies
žīdu klubā Skolas ielā.

SSS biedri vairāk gadījumos šķiru naida deļ ir
sacēluši nekārtības. Piemēram 10. februārī sarka-
nie pionieri izsituši logus nacionālo aktīvistu klubam
Avotu ielā Nr. 26. (Saucieni pa kreisi: «Tas jums
laikam ir sevišķi mīļš!") — Mīļš tasmannav; ja
tas man būtu bijis mīļš, tad es to nebūtu slēdzis. —
Š, g. 13. martā SSS biedri Miķelsons un Samodu-
rovs aizskāruši pilsoniRozentālu, kad tas internacio-
nāles izpildīšanas laikā nav piecēlies. Š. g. 24. ap-
rīlī SSS gājiena dalībnieki uzbrukuši dažiem pilso-
ņiem. Š. g. 30. aprīļasarīkojumā Miera dārzāSSS
biedrs Miķelsons un Āķis nosituši pilsonim Sūklim
cepuri no galvas.

Nekārtības ir notikušas arī province, piemēram
Popē, kur minētās organizācijas biedri ķengājuši val-
dību, aizsargus un pilsoniskās partijas.

Izrīkojumā Arkādijā pielaisti nevēlami izteicieni
un pat jēlības.

Arī citas sociāldemokrātu un SSS organizācijas
ir publiski uzstājušās pret Vācijā pastāvošo iekārtu
un Vācijas iekšējām lietām. (Saucieni pa kreisi.)
Kungi sociāldemokrāti, ja jūs nevēlaties, lai Vācija
iejauktos mūsu valsts darīšanās, tad arī jums nav
iemesla iejaukties Vācijas iekšējās lietās, tāpat arī
mūsu valsts un privāto uzņēmēju saimnieciskos da-
rījumos ar Vāciju, jo tas mūsu valdībai rada lielas
grūtības. Šāda rīcība nevar nākt par labu ne valdī-
bai, ne valstij, ne arī pilsoņiem, galvenā kārtā strād-
niekiem, kuri arī, bez šaubām, cieš no sliktām attie-
cībām un sakaru pārtraukšanas.

Pret nevēlamām parādībām valdība vienmēr
ir bijusi modrīga un ir aizrādījusi, ka jāgādā, lai tā-
das parādības neatkārtotos. Man jāaizrāda, ka jau
agrāk iekšlietu resors ir griezies pie Ārlietu ministri-
jas ar norādījumiem, lai Ārlietu ministrija, cik_ ie-
spējams, norādītu, kādos gadījumos un kādu katego-
riju ārvalstniekiem būtu atņemamas darba atļaujas.
Tāpat Iekšlietu ministrija ir griezusies pie Tautas
labklājības ministrijas. Vienmēr visi materiāli, kas
saņemti kā no Ārlietu, tā no Tautas labklājības mi-
nistrijas, Iekšlietu ministrijā ir ievēroti un lēmumi
izpildīti.

Man šķiet, ka jautājums, kas iesniegts valdībai,
ar šo manu atbildi ir pilnīgi, izsmelts. Man tikai bū-
tu lūgums jautājuma iesniedzējiem pašiem ar savu
uzstāšanos neradīt grūtības, kādas mūsu valstij bei-
dzamā laikā ir radušās attiecībās ar Vāciju, kur mēs
faktiski jau esam nonākuši saimniecisko sakaru pār-
traukšanas stadijā. Vispārīgi ņemot, valdība un iekš-
lietu resors vienmēr ir centies un centīsies arī turp-
māk gādāt, lai visus huligāniskos pasākumus laikus
likvidētu, un lai tiktu mazinātas pretvalstiskas, valsts
demokrātisko iekārtu graujošas tendences.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ar vajadzīgo pa-
rakstu skaitu iesniegts priekšlikums —

pēc iekšlietu ministra atbildes uz sociāldemokrātu irak-
cijas jautājumu atklāt debates.

Vārdu par šo priekšlikumu neviens nevēlas?
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Priekš-
likums pieņemts. Debates atklātas. — Vārds depu-
tātam Zālītēm.

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija): Godā-
jamie deputātu kungi! Noklausoties iekšlietu mi-
nistra kunga atbildi, man radās tāds iespaids, ka pie
visas nelaimes vainīgi tikai žīdi un sociāldemokrāti,
bet valdība ir pilnīgi nevainīga, ir darījusi visu, ko ir
varējusi. Es tomēr apgalvoju, ka tas tā nav. Val-
dība šo to gan ir darījusi, bet pašu galvenāko ir iz-

laidusi no acīm. Ir tikai apcietināti daži leģionāri,
un tas arī ir viss. Pret hitleriešiem valdība nav spē-
rusi nekādus redzamākus soļus, bet tas taču ir tas
galvenais.

Arī pret citām organizācijām nav sperti nekādi
soļi, un jāsaka, ka šai ziņā valdība nav darījusi tik
pat kā nekā. Dažus organizāciju locekļus viņa gan
ir iebāzusi cietumā, bet drīz vien dažus atkal no cie-
tuma izlaidusi. Es visā būtībā pilnīgi piekrītu tam,
ko šeit tik skaisti un spilgti izteica Bruno Kalniņš
sociāldemokrātu vārdā. Piemēram, par vienu no
tiem leģionāriem, kas izlaisti no cietuma, proti —
par Apini, ja es pareizi atceros, Bruno Kalniņš tei-
ca, ka vajagot tik kādam leģionāram iesāpēties vē-
deram, tad iekšlietu ministris jau tūlīt nobīstoties
un laižot to no cietuma laukā.

Pret Apini es nevaru uzstāties tādā mērā kā
pret leģionāru vadoni Ozolu, kas daudz cilvēku ir
iegāzis galīgā postā, es pateikšu — piešmaucis, ap-
krāpis. Par Apini es to nezinu.bet varu gan sacīt
to, ka aģitācijas viņš visur ir gājis Ozolam neatlai-
dīgi līdz. Viņš arī tāpat kā Ozols ir aģitējis pret
Latvijas demokrātiskās valsts iekārtu un Saeimu. Tā
tad Apinis ir pilnā mērā līdzi vainīgs un nekādā ziņā
nebūtu laižams no cietuma laukā.

Pirms pāreju vēl pie dažiem citiem, gribu teikt
vel kādus vārdus par Apini. Viņš ir Ozola nešķi-
rams līdzdalībnieks un pilnīgi solidarizējas ar to.
Tas redzams no tā, ka es jau vairāk reižu esmu sa-
ņēmis telefoniskus uzaicinājumus no Apiņa — atstāt
Saeimas deputāta mandātu Ozolam, tāpat no dažiem
citiem leģionāriem, ka, lūk, Saeimā vajagot nākt ka-
ravīram, jo varot būt tā, ka jāķeras pie ieročiem.
Jus zināt, ka_Ozols ar saviem leģionāriem, pa visu
Latviju staigādami ir kūdījuši un musinājuši tautu.
Ozolam ir daudz palīgu. Tā tad redziet, Ozols galu
galā ar ieročiem rokā, izlejot asinis, grib sagrābt va-
ru savās rokās. Viņš grib aiztriekt Latvijas Saeimu
un grib grozīt mūsu tagadējo demokrātisko satvers-
mi līdz pašiem pamatiem, lai tad priekšgalā varētu
nostāties tādi vīri, tādi tautas aplaimotāji kā Ozols
un viņa biedri.

Mājā starp maniem papīriem glabājas dažas at-
tiecīgas vēstules, no kurām tas redzams. Tā tad arī
Apinis ir vārda pilnā nozīmē līdzi vainīgs un nebija
izlaižams no cietuma, bet drīzāk gan būtu tur no jau-
na ie_spundējams. Šimbrīžam Saeimā ir Latvijas
augstākā suverēnā vara, nevis Ozols un viņa bandas
vīri, vienalga, vai viņi ir Lāčplēša ordeņa kavalieri,
vai nē, jo viņu izturēšanās nav bijusi Lāčplēša kara
ordeņa kavalieru cienīga. To rāda visa Ozola dzī-
ve un personība, tāpat arī daudz citu viņu vīru dzīve.

Tagad pāriesim pie kāda cita «varoņa", kas tā-
pat kā Apinis ir izlaists no cietuma. Šisvīrs ir Kār-
lis Baumanis, arī Lāčplēša ordeņa kavalieris. Arī
tas ir gājis kopā ar Ozolu. Viņš izdod Latvijas dar-
ba savienības avīzi «Jauno Dienu". Man te ir daži
«Jaunās Dienas" numuri. Es negribu Augsto namu
apgrūtināt ar visu attiecīgo rakstu nolasīšanu; nola-
sīšu tikai dažus teikumus no Kārļa Baumaņa rak-
stiem.

Te ir kāda runa par valsts noziedzīgo rīcību un
ka, varbūt būšot jāpielieto citi līdzekļi, lai aizsargātu
Latvijas neatkarību. Šis vīrs runā par neatkarību!
Un kādus līdzekļus viņš grib lietot? — «Mums, Lāč-
plēša kara ordeņa kavalieriem, kas esam cīnījušies
par Latvijas brīvību un_ vienādu taisnību, varbūt,
mums kā operatoriem nāksies pielietot asu nazi, bet
tas nāks tautai tikai par labu. Mums ir tiesības uz
dzīvi." — Saprotams, tiesības uz dzīvi, uz godīgu un
taisnīgu dzīvi šiem Lāčplēša kara ordeņa kavalie-
riem neviens neliedz; tas ir pats par sevi saprotams.
— «Mūs, leģionārus, vieno apziņa, cieta un noteikta
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griba." — Parakstījis Lāčplēša kara ordeņa kavalie-
ris K. Baumanis.

Te ir kāds otrs raksts: «Uz cīņu". Šis raksts ir
tāds pats: «Vienosimies uz cīņu par mūsu dzīvi, ap-
tverošu lielo valsts celtniecisko plānu" u. t. t.. Arī
tas sauc uz cīņu. Var vienoties garīgai cīņai, bet
te ir runa par cīņu ar ieročiem rokā. (P. Leikarta
starpsauciens: «Kur tas rakstīts?" — «Uz cīņu ar ie-
ročiem rokā!?") Atkal parakstījies Kārlis Bauma-
nis, Lāčplēša kara ordeņa kavalieris. Hitleriešu aiz-
stāvis, tautas nodevējs! (Starpsauciens; priekšsē-
dētājs_ zvanī.) Kas par vīru ir šis Baumanis, šis
Lāčplēša kara ordeņa kavalieris? (P. Leikarta starp-
saucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Lei-
kart, lūdzu netraucēt runātāju! Jūs varat pieteik-
ties pie vārda.

P. Zālīte (turpina): Deputātu kungi! Lūdzu uz-
klausaities, kas šis Baumanis ir; tā būs labākā lie-
cība parto garu, kādā Kārlis Baumanis strādā un
kāda strada «Jaunā Diena".

Par līdzekļiem, kādus viņi mēģina lietot, runāja
sakumaarī Bruno Kalniņš un Cielēns, kad aizrādīja
uz svešam varam, kas dodot līdzekļus šiem Lāčplē-
ša kara ordeņa kavalieriem, šiem leģionāriem. Tie-
šam Latvijā visā zemē ir nodibinājušās šūniņas pēc
masonu biedrības parauga. Galu galā visu vada ti-
kai viena persona, un ja tā paspiež podziņu, tad Lat-
vijā izreļas revolūcija, notiek apvērsums, un visu
varu sagrābj savas rokās kāda viena persona, teik-
sim — leģionārs Voldemārs Ozols. Pēdējā laikā gan
Kārlis Baumanis ar Voldemāru Ozolu ir sanākuši
matos. Bet, deputātu kungi, jūs visi zināsit, ko šie
vardi — Voldemārs Ozols un Kārlis Baumanis —
nozīmē. Par viņiem jūs tūliņ vēl tuvāk dzirdēsit.
Bez tam vēl Plan-Dubrovskis, par ko visas avīzes
ir izrakstījušās; to jūs arī zināsit.

Diemžēl, deputāts Leikarts arvien uzstājas kā
šo leģionāru advokāts. Viņš, laikam, nebūs pārlie-
cināms. Ari es viņu nepārliecināšu un arī negribu to
darīt, jo viņš vispār nav pārliecināms. (Starpsau-
cieni.)

Tagad es turpināšu.
Kārli Baumani 1920. gada 29. oktobri uz sodu

likumu 583. panta pamata — es šeitneuzskaitīšu vi-
sus pantus—

Rīgas apgabaltiesa notiesājusi par ie-
laušanas sadzību. Lāčplēša ordeņa kavalieris no-
tiesatspar ielaušanās zādzību! (Starpsaucieni.) Viņš
notiesāts uz diviem gadiem pārmācības nodaļā, tā
tad ar cilvēka tiesību zaudēšanu, bet uz amnestijas
pamata sods_ viņam mīkstināts un samazināts. Es
nezinu, aiz kādiem iemesliem tas ir darīts — laikam
viņš ir bijis nepilngadīgs, un, varbūt, ir bijuši arī
kādi citi iemesli -_- viņšir varējis uzrādīt Lāčplēša
ordeni un ir uzstājies kā brīvības cīnītājs, kas vai-
rākkārt ir bijis ievainots. Varbūt, aiz visiem šiem
iemesliem sods viņam ir samazināts no 2 gadiem
pārmācības nodaļā uz 1 gadu cietumā. Redziet,
kāds vīrs ir bijis Kārlis Baumanis. (Starpsaucieni.)
Sakumā iekšlietu ministra kungs un arī kara ministra
kungsbija likuši arī viņu apcietināt, tāpat kā citus
leģionārus, bet pēc tam viņš ir atsvabināts. Sa-
biedrības fama pauž dažādas baumas par to, kāpēc
viņš esot atsvabināts. Stāsta, ka viņš atsvabināts
tapec, ka solījies rīkoties tā un tā u. t. t. Par to
es esmu stāstījis arī iekšlietu ministra kungam. Vai
tas ir pareizi, vai nav, atbildi par to es neuzņemos.
(Starpsaucieni.)

Redziet, kungi, kādi vīri ir šie leģionāri, kuru
advokāts, diemžēl, ir Latvijas Saeimas deputāts Lei-
karta kungs! (Starpsaucieni.) Šis pats Lāčplēša
ordeņa kavalieris, Kārlis Baumanis, ir arī tas vīrs,

kas ir bramējies un citiem draudējis ar ieročiem.
Viņš man vairākkārt ir draudējis ar revolveri (starp-
saucieni), vai nu brauninu, vai kādu citu. (Starpsau-
cieni.) Šis pats Kārlis Baumanis varbūt bija arī
ta tumšā persona, kas man pa tālruni piezvanīja un
prasīja, lai es 24 stundu laikā — līdz tam un tam lai-
kam atsakos no Saeimas deputāta mandāta un laižu
Saeima Ozolu. Esjo nevaru apgalvot, bet man lie-
kas, ka tikai viņštā varēja runāt. — Vairāk par viņu
šoreiz neka negribu teikt.

Jau vairākkārt Saeimā esmu runājis par Ozolu;
varbūt, ari turpmāk man nāksies to darīt un apgais-
mot visu Ozola un viņa biedru darbību, jo viņš ir
bijis mans un profesora Baloža tuvs draugs. Kad es
pret viņu uzstājos un runāju, tad es itin kā savu sir-
di no krūtīm izrauju un saplosu.

Vai jūs domājat,_ deputātu kungi, ka tagad ar
„Jauno_ Dienu" ir tiešām kas labāks? Tur strādā tie
paši vīri, tikai maskotā veidā. Arī mans agrākais
draugs, zobu ārsts Mierkalns, tagad ir leģionāru
kustības piekritējs. Viņš ir ļoti labs, tiešām labs
zobu ārsts (jautrība), bet «Jaunajā Dienā" viņa dar-
bība izpaužas Voldemāra Ozola leģionāru garā.

Domāju, ka es runāju patiesi un taisni, jo saku,
ka šie vīri ir ļoti noziegušies pret Latvijas demokrā-
tiskas republikas satversmi, pret mūsu Saeimu un
tautas neatkarību. Šiem vīriem ir viss vienalga, ja
tikai viņi nāk priekšgalā.

Dzirdiet, šis «Jaunās Dienas" vadītājs Mierkal-
na kungs sava orgānā ir izteicies, ka viņš mūsu
vals_ts pamata likumos esot gluži aizmirsts, ka viņa
cilvēka tiesibasneesot deklarētas. Viņš prasa pēc
savam personīgām tiesībām. Es domāju, ka šīs tie-
sības viņam neviens nav ne ņēmis, ne liedzis. Mūsu
satversme nevienam godīgam pilsonim neliedz strā-
dāt godīgu darbu. Mierkalnam ir darbs un maize,
bet viņš, liekas, līdzīgi Ozolam, Baumanim u. c. tīko
pec augstākiem mērķiem.

Es_ varētu kaut ko_ pastāstīt par Mierkalna dar-
bību Peterpilī. Sakuma viņš bija karsts latviešu tau-
tas pašnoteikšanas tiesību aizstāvis. Kad es sāku
darboties nacionālajā padomē, likdams, tā sakot, pir-
mos pamatus viņas darbībai, tad Mierkalns jūsmoja
par latviešu tautas pašnoteikšanos un par Latvijas
valsti. Vēlāk viņš Peterpilī pēc savas pārliecības
bija kommūnists. Es nesaku, ka viņam bija kom-
munista- kartiņa, bet viņš bija liels kommūnistu
draugs. Mierkalns bija Lunačerska draugs un liels
Stučkas draugs un cienītājs. Ar to viņš pat bra-
mejas Peterpilī un sanāca konfliktos. Kādā konfliktā
viņš man ka vecam draugam pat bija jāglābj. Es
apgalvoju, ka viņš nav nekāds īsts idejisks kommū-
nists vai Stučkas uitims draugs.

Latvija pārnācis, viņš iestājās Ulmaņa valdībā
un bija ministra. Zommera labā roka. Toreiz Kro-
ders sava avīze Mierkalnu nosauca par šarlatānu,
jo tas staigājot no vienas partijas uz otru. Par šādu
apvainojumu Mierkalns Kroderi iesūdzēja apgabal-
tiesa, bet apgabaltiesa Kroderu attaisnoja.

Es vēlreiz saku, ka Mierkalns ir labs zobu ārsts;
lai viņš dara savu darbu .lai ārstē zobus, lai dziedē
cilvēkus — bet literatūra viņš nav nekāds ģēnijs,
un arī politika es viņu uzskatu par līdzīgu Voldemā-
ram Ozolam.

Atvainojiet, deputātu kungi, ka es visu to teicu,
bet man vajadzēja to darīt. Tas šimbrīžam arī ir
viss; bet es jus brīdinu no leģionāriem un it īpaši
no Voldemāra Ozola. Lai ka viņi nāktu un lūgtos,
viņiem tomēr nevar piedot, jo viņi ir noziegušies
pret Latvijas valsti un Saeimu, pret mūsu demokrā-
tisko iekārtu, ko viņi grib grozīt līdz pamatam. Bru-
no Kalniņš te jau teica, ka Apinis tūliņ pēc izlaiša-
nas no cietuma uzstājies par pamatīgu satversmes
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grozīšanu. Šī satversmes grozīšana nebūt nav do-
māta idejiska ziņa, bet gan ar ieročiem rokā.

Kādi tad ir šie leģionāri — nu kaut tas pats
Baumanis? Pilnīgi neizglītots cilvēks, kam galvā ir
tikai dažādas dēkas. Kā 16 vai 17 gadus vecs pui-
ka, meklējot dēkas, iestājies armijā, bijis brīvības cī-
nītājs. Es nesaku, varbūt viņam ir arī kādi nopelni;
to es nezinu, un ja tādi ir, tad es tos negribu noliegt.
Kaujās viņš ievainots, par ko, saprotams, lai viņam
cieņa! Tagad nu šis pats Baumanis ir sācis sapņot,
ka tikšot Saeimā un būšot ministru prezidents, bet
Ozols — štāba šefs, vai pat kara ministris, diktators.
Visā nopietnībā par to sapņo šis neizglītotais cilvē-
ciņš, kāds ir Kārlis Baumanis! Tas ir fakts, ka viņš
par tādām lietam domā. — Es kādreiz te ieminējos
par to, ka viņš sacīja: «Ticiet man — nākošo reizi
es uzstāšos Saeimas vēlēšanās un ieiešu Saeimā!"
Būšot ministru prezidents un vēl kas cits! — Es sa-
cīju: «Jūs, Bauman, esat traks palicis!" — Bauma-
nis izteicās: «Es iejāšu Rīgā ar sarkanu karogu ro-
kā, paspiedīšu vienu podziņu — apstāsies visa sa-
tiksme, paspiedīšu otru podziņu — notiks tas un
tas" —un tā tālāk. Baumanis pat nav baidījies to
sacīt kādam sirmam zvērinātam advokātam, kādam
lielam plāpam. Baumanis vienmēr ir lielījies un
stāstījis: viņš varot savā partijā darīt, ko gribot,
nošaut katru, kas viņu neklausīšot, pat Zālīti.

Redziet, tie nu ir tie vīri, kas sakās, ka gribot
glābt Latviju! Ozols, kas tik daudz krāpšanu izda-
rījis, kliedz, ka Saeimā esot korruptanti, nodevēji,
pilnīgi nespējīgi darbinieki. Es domāju, ka leģio-
nāri, kas iejaucas polītikā un maldina tautu, kas dar-
bojas zem maskas un rīko visu tā, lai varētu sarīkot
apvērsumu ar ieročiem rokās, kas runā par taisnību,
par vienādām tiesībām, patiesībā apkrāpj cilvēkus,
izdara zādzības, ir spējīgi izdarīt pat ielaušanās zā-
dzības, sakās, ka gribot Latviju ievest saulītē, to ne-
spēj. Nē, simtreiz nē!

Tagad viņi ir iesnieguši sūdzību senātā. Jūs zināt
— arī es to zinu, jebšu neesmu jurists —, ka senāts
spriež formāli. Varbūt, leģionāri arī tiek attaisnoti
un izlaisti no cietuma — tādā gadījumā, ja spriedums
ir formāls, viņi būtu jāizlaiž; bet es šaubos, ka Lat-
vijā varētu būt cilvēki, kas par šiem šurķiem, Lat-
vijas patstāvības grāvējiem varētu pacelt vienu pirk-
stu, kaut arī tas būtu tiesneša — senatora mazākais
pirkstiņš. Mēs taču nedzīvojam Āfrikā, bet Latvijā,
kur lasa laikrakstus!

Es ceru, ka mūsu iekšlietu ministris, visu minēto
dzirdēdams un ievērodams visu to, ko Bruno Kal-
niņš teica, nevis taisnosies, bet sitīs dūri pie savām
krūtīm, sacīdams: «Jā, es neesmu visu izpildījis!"

Mums nevajaga baidīties ne no vienas valsts.
Protams, mums nevajaga arī iejaukties kādas otras
valsts iekšējās lietās. To sociāldemokrāti ar savu
jautājumu arī nav darījuši._ Bet mums vajaga būt
pašapzinīgiem, nevajaga būt tik bailīgiem, ka mēs
nepaļaujamies un neticam paši saviem spēkiem un
savai taisnībai. Taisnība ir mūsu pusē!

Jūs domājat, Vācija ir liela, un Hitlers ir liels.
Viņš ir aizrāvis tagad vācu tautu sev līdz, tāpat kā
tagad daudzi no mūsu tautas ir aizrāvušies no leģio-
nāriem. Bet tādam iespaidam mēs nedrīkstam pa-
doties! Mums jābūt patstāvīgiem un ar cienību jā-
skatās pašiem uz sevi. Protams, kā jau teicu, mēs
nedrīkstam iejaukties citu valstu iekšējās lietās. Bet
pašcieņu, iekšlietu ministra kungs, diemžēl, savā ru-
nā neizrādīja. Stingrību un taisnu sodu pret visiem!
Sods, kam sods pienākas!

Leģionāri ir sodāmi, neskatoties uz to, ka viņi
ir Lāčplēša ordeņa kavalieri. Ir kauns, ka mums ir
tāds deputāts kā Leikarts. Ir kauns, ka Lāčplēšu
starpā, Lāčplēša ordeņa kavalieru starpā — es no-

liecu galvu pret tiem Lāčplēša ordeņa kavalieriem,
kas ir goda vīri, es noliecu galvu pret Lāčplēšiem —,
bet ir kauns, ka starp viņiem k tādi šurķi un tādi
cilvēki, kuri var izdarīt ielaušanās zādzības, un tādi
cilvēki kā Voldemārs Ozols. Protams, nevar noliegt,
ka viņiem ir arī daži, nopelni Latvijas atbrīvošanas
cīņās; bet par to es negribu runāt — es neesmu ka-
ravīrs, bet varu teikt, ka kā cilvēks viņš ir sodāms,
un tādus mēs nedrīkstam saudzēt.

Es ceru, ka iekšlietu ministra kungs to ievēros;
es ceru, ka viņš sargās Latvijas satversmi. Ja viņš
to nedarīs, tad viņš nesargās arī Saeimas cieņu, lat-
viešu tautas cieņu, tad viņš neaizstāvēs tautas la-
bumu, neatkarību, intereses, jo viss tas ir saistīts ar
Saeimas un Latvijas un latviešu tautas cieņu. Mums
jābūt bezbailīgiem un jāuzstājas pret katru — arī
svešu valsti. Saprotams, mēs nedrīkstam ķircinā-
ties un iejaukties citu valstu iekšējās darīšanās; bet
mēs nedrīkstam arī būt par kāju pameslu citiem —
vienalga, vai tā ir lielā Vācija, vai hitleriskā Vācija.
Ja mēs vācu kareivjus Cēsu kaujās uzvarējām un
padzinām ... (Sauciens pa kreisi: «Tur jau Ozols arī
bija!") — Jūs aizstāvat krāpniekus!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Zālīt, lūdzu
tādus vārdus nelietot!

P. Zālīte (turpina): Ja mēs ģenerāļa fon der
Golca un Bermonta bandas no Kurzemes izdzinām,
tad, ja arī tagad un turpmāk mūsu diplomāti rīkosies
pareizi, mēs ar savu bijušo sabiedroto palīdzību va-
rēsim uzstāties pret kuru katru ienaidnieku — arī
pret hitlerisko Vāciju. Es priecājos par sociāldemo-
krātiju, ka viņai ir bijusi drosme uzstāties šinī Lat-
vijai kritiskajā brīdī arī pret hitlerismu. Paldies,
sociāldemokrāti, par to!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Iekšlietu_ mi-
nistra kunga atbilde mūs galīgi nevar apmierināt, jo
viņš savā atbildē arī necentās jautājumu izsmelt.
Saprotams, ka ar tādiem politiskiem uzskatiem, kā-
di ir Mīlberga kungam, mēs vairāk no viņa neko
nevarējām sagaidīt. Šie uzskati viņam arī neatļauj
vairāk ko pateikt, vai vairāk ko darīt cīņā pret
fašismu.

Ko viņš mums pastāstīja? — To, ko Iekšlie-
tu ministrija tieši vai netieši esot darījusi, slēdzot
vienu otru fašistu organizāciju, apcietinot pāris vai
trīs leģionārus. Tas viss taču ir ļoti maz! Kā ta-
gadējā valdība, tā arī iepriekšējās iet pretim faši-
stiem ar baltiem' cimdiem. Te nevar būt nekāda
salīdzinājuma, ko te Mīlberga kungs centās darīt;
viņam vajagot cīnīties pret fašistiem par tik daudz,
par cik daudz viņš var vērsties arī pret sociālde-
mokrātiem, vispār pret kreiso spārnu. Tā bija vi-
ņa galvenā doma, kas spīdēja cauri visai viņa ru-
nai — ka tik par daudz nepiespiež fašistus un ne-
aizmirst griezties uz kreiso pusi.

Pati šī pieeja jautājumam ir galīgi nepareiza, jo,
ja salīdzinām to, ko pilsoniskā valdība ir spējusi
darīt pret fašistiem, ar to, ko viņa dara un ir darī-
jusi pret kreiso spārnu, pret tiem kreisajiem elemen-
tiem, ko viņa uzskata par pretvaļstiskiem, tad te
taču nav nekāda salīdzinājuma. Visa mūsu tiesa,
likumdošana un likuma tulkošana ir nostādīta tā,
ka mūsu tiesneši redz tikai tos noziegumus, kurus
sauc par kommūnistiskiem; turpretim, ja tie paši liku-
ma panti jāpiemēropret hitleriešiem vai fašistiem, ku-
ri uzstājas noteiktāk un vēl drošāk, legāli uzstājas
pret mūsu satversmi un demokrātisko iekārtu, tad tur
viņi nevienu pantu neiztulko tā, ka tos notiesātu uz
kādu gadu spaidu darbos,kā tas notiek ar kreiso spār-
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nu. Mūsu politiskā pārvalde ari ir ierīkota tā, ka
var strādāt tikai vienā virzienā, un ja viņai liek
strādāt citādā virzienā, tad viņa nav spējīga to da-
rīt, jo viss viņas sastāvs — to ļaužu sastāvs, kas
tur strādā, ir tāds, ka viņi stāv idejiski tuvu faši-
stiem un ir naidīgi noskaņoti tikai pret strādniekiem.
Viņi par savu uzdevumu uzskata tikai cīņu ar kom-
mūnistiem Latvijā, bet ne cīņu ar fašistiem. Tāpēc
nepavisam nevar runāt par to, ka vajaga piespriest
vienādus sodus vieniem un otriem. Kas ir darīts
pret kreiso spārnu, ir darīts un tiks darīts tūkstoš-
reiz vairāk nekā pret labo spārnu, kura politiskajam
avanturismam ilr pievienojusies arī vēl kriminālā
aizmugure. Mīlberga kungs gan būtu varējis uz-
stāties daudz maz pieklājīgāk, nesalīdzinot mūs ar
viņiem. Mes cīnāmies par skaidru ideju; mēs cī-
nāmies un cīnīsimies pret visiem fašistiem, bet mēc
negribam dzirdēt nekādus salīdzinājumus ar krāp-
niekiem, vekseļu_ viltotajiem, obligāciju izspiedējiem
un naudas izkrapējiem no bankām. Ja Mīlberga
kungs mus salīdzina ar viņiem, tad jāsaka, ka viņš
ir tas sabiedrības iespaidā, kas rediģē «Latvi".

Kas ir izdarīts vispirms, runājot par mūsu tau-
tiskiem fašistiem? — Ir arestēti 3 cilvēki, no ku-
riem 2 patureti_ apcietinājumā tikai tāpēc, ka par
viņiem atklājušās krimināllietas. Tikai tāpēc Mīl-
berga kungs iedrošinās viņus turēt apcietinājumā!
To vienu, kuru aizstāv fašistiskā sabiedrība, kas ir
fašistiskas sabiedrības aizbildniecībā, Mīlberga
kungs neiedrošinājās turēt apcietinājumā un palai-
da vaļa. Mīlberga kungam likās, ka viņa badoša-
nās ir bīstama, ka viņš var nomirt, un kas tad būs?
— Tad bus liels skandāls fašistiskā sabiedrībā par
to, ka Mīlberga kungs nomērdējis vienu fašistu!
Turpretim tad, kad kreisos nomērdē badā, tas nav
nekas! Ievērojot visu to, Jūs nedrīkstat šeit runāt
it ka par kādu vienlīdzību, uzmesties it kā par poli-
tisku tiesnesi, kas gribētu vienlīdzīgus sodus un
taisnību._ Tas nav bijis, nav tagad, un, es esmu
pārliecināts, nebūs arī turpmāk.

Ja pieejam vēl otram jautājumam — par vā-
cu hitleriešiem, kuri pietiekošā mērā ir jau sevi re-
prezentējuši Latvijā ar savu braucienu uz Tilzīti, ar
ko ta lieta sakas, tad atkal Mīlberga kungs lieto ve-
co mērauklu. Viņš saka: jūs, sociāldemokrāti, bi-
ja^ pirmie vainīgie,_ tāpēc ka jūs gājāt uz staciju, ap-
mētājat viņus vecām olām, sarīkodami pret viņiem
demonstrāciju. Es domāju, ka strādniekiem nevar
parmest,_ ja viņi ir sarīkojuši demonstrāciju pret
lielāku demonstrāciju, ko ir sarīkojuši hitlerieši. Vi-
ņiem tas ir bijis jādara vienmēr.

Jūs esat sagatavojuši ceļu hitlerismam — ne-
vis ar to karojuši. Jūs, savā atbildē nepateicāt, vai
ir izpildīts Saeimas lēmums par visu valsts vāciešu
— hitleriešu izraidīšanu, kas šeit ēd ne tikai Lat-
vijas maizi, bet saņem arī milzīgas algas kā tā sauk-
tie speciālisti. Cik viņu ir izraidīts? Atkal tikai
dažas personas!

Valdība neuzdrošinās vairāk izraidīt. Kāpēc?
To mēs dzirdējārrii tūlīt pēc demonstrācijas stacijā.
Nevajagot vāciešus kaitināt, jo uz Vāciju jāekspor-
tejot sviests. Mēs jau tūlit sacījām,, ka jūs ar savu
līšanu uz vēdera Vācijas priekšā neko nepanāksi!;
tagad, neraugoties uz to, ka jūs hitleriešus Latvijā
glabājat kā jēlas olas, Vācija tomēr ir aizslēgusi ro-
bežu mūsu sviestam. Saprotams, tas mums ir
smags saimniecisks sitiens no Vācijas puses. Ar
to Vācija ir lauzusi saimniecisko līgumu ar Latvi-
ju, ir lauzusi solījumu, kādu viņa līdz ar citām bija
devusi tikai dažas nedēļas atpakaļ pirms saimnieci-
skas konferences sanākšanas — neuzsākt pagai-
dām nekādus muitas karus, kas varētu traucēt tirdz-
nieciskas attiecības. Hitleriskā Vācija to ir pārkā-

pusi — it kā tās boikota kustības dēļ, kuru Lat-
vijā izsludinājuši sociāldemokrāti un žīdi.

Vai tad tiešām mūsu valdība ir tik naīva, ka šā-
dus Vācijas hitleriešu motīvus ņem par rjilniem?
Es domāju, ka mazās Latvijas boikots Vāciju varē-
ja skart vismazāk, sevišķi tagadējos apstākļos, ma-
zāk nekā Holandes, Beļģijas un citu lielāku valstu
boikots. Pret tām Vācija neuzdrošinās ko darīt.
Vācijai nav politisku interešu pret viņām to darīt.
Tā tad ir pārkāpts, bez šaubām, mums svarīgs tirdz-
niecības līgums, kaut gan jūs vācu hitleriešiem Lat-
vijā piegājāt ar baltiem cimdiem. Jūs neesat iedro-
šinājušies viņus izraidīt no Latvijas, tomēr Vācija
noliedz Latvijas sviesta importēšanu. Tā ir Vāci-
jasdemonstrācija.

Kādu iespaidu tas ir atstājis uz Bļodnieka valdī-
bu? Apmēram tādu pašu, kādu tas ir atstājis uz
laikraksta «Latvja" aprindām, kas raksta: «Cik iz-
maksās sociāldemokrātu un žīdu joks"? Tas saka,
ka tas maksāšot apmēram pusmiljona latu vai tam-
līdzīgi. (Saucieni pa kreisi: «Vairāk!") — Var-
būt arī vairāk! — «Latvis" nostājas uz tāda vie-
dokļa, ka Latvijas sociāldemokrāti, Latvijas strād-
niecība vispār nevar darīt neko tādu, kas nepatīk
Hitleram, Vācijai. Tāpat ari Mīlberga kungs savas
runas beigās teica: lūdzu nedarāt mums saimnieci-
skās grūtības, mēs jau tā esam nonākuši tik tālu, ka
draud gandrīz sakaru pārtraukšana. Mīlberga kungs,
tā tad arī Jūs stāvat uz tā viedokļa, ka Hitlers var
mums visu diktēt! Es domāju, ka tas neatbilst ne
tikai jūsu vēlētāju — jaunsaimnieku interesēm,
bet ari vecsaimnieku, par strādniekiem; jau nemaz
nerunājot. Ja jau pielaiž, ka Hitlers Vācijā ar spē-
cīgām saimnieciskām represijām var uzstāties pret
mūsu mazo Latviju, sakait, kāpēc tad viņš nevar
mēģināt veidot arī mūsu iekšējo politiku tādā ziņā,
lai mēs neizsludinātu boikotu vācu precēm un necī-
nītos pret viņa uzskatiem! Labi, ka mums patla-
ban nav vairs jāizved agrārā reforma, citādi droši
vien Hitlers pateiktu tā: ja jūs muižniekiem nemak-
sāsit atlīdzību, tad mēs jūsu sviestu vairs nepirksim.

Mīlberga kungs, Jūs Hitlera rīcību attaisnojat,
bet vainu uzkraujat mums. Nē, Mīlberga kungs, tas
ir ne tikai pret strādnieku, bet pret visas Latvijas,
pret visas valsts interesēm, ko Jūs tā aizvien dižo-
jaties aizstāvam; tā ir bīstama politika.

«Latvis" katru dienu kliedz par SSS un saka,
ka mēs esot vainīgi un atbildīgi par to, ka Hitlers
turot ļaunu prātu uz Latviju; tāpat arī Jūs, iekš-
lietu ministra kungs, sakāt, ka mēs, lūk, esot tie
vainīgie, ja tagad ar Vāciju esot tādas nepatikšanas.
It kā Jūs neko nebūtu dzirdējuši par hitlerismu, it
kā jūs nezinātu, ka tas ir viņa starptautiskais plāns
— iespaidot Baltijas valstis, Baltijas zemes; un
visbezkaunīgākā kārtā kā nekur citās valstīs Hit-
lers šos represīvos soļus izved tieši šais zemēs.

Velti Jūs mēģināt vainu uzvelt Latvijas strād-
niekiem! Latvijas strādnieki no cīņas pret hitlerir
smu_neatteiksies ne starptautiskā, ne arī Latvijas
iekšējā politikā — vienalga!

Mēs varam Jūs tikai salīdzināt — Jūs jaumī-
lat vienlīdzību — un varam atgādināt, ka Jūsu iz-
turēšanās būtu gluži citāda, ja šīs represijas nāktu
no padomju Krievijas puses. Zināms, tādā veidā
tas vēl nav noticis, bet ja kāds arī iedrošinātos aiz-
rādīt, ka kommūnistu valdība varētu lietot kādas
represijas, tad visa pilsonība saslietos par savu pat-
stāvību, par savu neatkarību. Tagad tā atzīst tikai
viena veida cīņu — kādu pauž fašistiskais «Lat-
vis", kurš neatzīst neviena derīga līguma ar padom-
ju Krieviju. Pret šiem_ derīgajiem līgumiem «Latvja"
aprindas nostājas tāpēc, ka viņām spokojas, it kā
Latviju varētu apvest ap stūri, saimnieciski no-
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spiest un izmantot; bet kad represijas nāk no Vā-
cijas, tad «Latvis" kliedz, ka vainīgi esot sociālde-
mokrāti, ka tie esot uzsūtījuši hitleriešu dusmas
pār mums.

Mēs galīgi noraidām šo iekšlietu ministra mēģi-
nājumu padarīt mūs līdzi atbildīgus. Mēs domājam,
ka ir pienācis laiks uz Vācijas saimnieciskajām re-
presijām atbildēt ar Saeimas lēmumu, ko jau esam
pieņēmuši, to izpildīt un reiz par visām reizēm iz-
raidīt no Latvijas tos hitleriskos speciālistus, kuri
mums nav vajadzīgi — ir pienācis laiks atņemt
viļņiem kartiņas mi parādīt viņiem robežu. Tā būtu
maza atbilde uz tām lielajām represijām, ar kādām
Vācija mūs grib iespaidot. Diemžēl, Mīlberga kungs
no tādas domas nevadās. Viņš atrodas zem faši-
stiskās sabiedrības domas iespaida, kas izpaužas
«Latvī" un dažreiz «Brīvajā Zemē". Atrazdamies
zem šī iespaida, viņš to, laikam, arī neizdarīs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):
Mēs redzam, ka valdība ne .tikai nepilda Saeimas
lēmumus, bet vēl vairāk — redzam taisni valdī-
bas pretimnākšanu tā sauktajiem hitleriešiem,. Tai
pašā laikā, kad šinīs dienās ir notikuši kreiso strād-
nieku, tā saukto kommūnistu masu aresti, tai pašā
laikā redzam, ka hitlerieši ieceļo Latvijā no Vācijas
masu veidā. Laikrakstos jau ir parādījušās ziņas,
ka hitleriešu plūdi jau sasniegušiRīgu, Kuldīgu, Kaz-
dangu u. t. t Mēs redzam, ka Baltijas baroni kā
melnie kraukļi jau ir sākuši pulcēties ap Latviju. Tā
jau arī saka: kur maita smird, tur kraukļi klāt —
kur drīzumā manāms fašistu apvērsums, tur fašisti
sāk pulcēties bariem. Mums zināms arī, ka tas pats
Kazdangas barons šinīs dienās atkal ir ieradies Lat-
vijā, atkal ir apbraukājis savas muižas un vienam
otram licis saprast, ka ja viņš kādreiz atkal būšot
pie varas, tad lai žēlastības negaidot.

_ Kā valdība izturas pret hitleriešiem un kā pret
strādniekiem? Valdība pret hitleriešiem izturas ci-
tādāk nekā pret strādniekiem. Šeit iekšlietu mini-
stris gan teica, ka valdība jau esot cīnījusies pret
hitleriešiem un esot slēgusi arī visas fašistiskās or-
ganizācijas, esot slēgusi «Ugunskrustu" un apturē-
jusi arī vienu otru laikrakstu. Tad, kad Saeima
pieņēma lēmumu par šo organizāciju slēgšanu, faši-
stiskie deputāti — Zaķis, Leikarts u. c. skaidri
pateica: jūs varat slēgt nezin cik reižu — bet to
vietā nāks atkal jaunas organizācijas. Tas nozīmē
— ja valdība slēgs «Ugunskrustu", tad tā vietā
nāks ..Koka krusts", un tā arī ir, jo tagad mums ir
..Pērkoņkrusts" un vēl daudz citu organizāciju.
Vienu slēdz — otra atkal vietā!

Par līdzšinējo valdības rīcību pret fašistiem jā-
saka, ka tā ir bijusi tāda, kas viņiem neko nav kai-
tējusi. Bet citādi izturas pret kreiso revolucionā-
ro strādniecību.

Kā valdība rīkojas tad, kad slēdz kreiso strād-
nieku organizācijas?

Šinīs dienās atkal slēdza kādu kreiso strādnie-
ku arodbiedrību, kamēr pārējās kreiso strādnieku
arodbiedrības slēgtas jau gadu un divi gadus atpa-
kaļ. Kā to dara? Tā, ka nav iespējams vairs atjau-
not jaunu arodbiedrību. Latvijā esot demokrātiska
ie_kārta, un katram esot brīv dibināt savu biedrību.
Jūs iesniedzat apgabaltiesai reģistrēšanai zināmus
biedrības statūtus, un, protams, apeabaltiesa tos re-
ģistrē; bet policija neatļauj noturēt dibināšanas sa-
pulci, un jūs nekādi nevarat jauno biedrību nodibi-
nāt. Turpretim, ko dara fašisti? Slēdz vienu bie-
drību — atkal nodibina jaunu. Protams, fašistiem
neliedz noturēt dibināšanas sapulces, tāpēc tie arī

var nodibināt slēgtās biedrības vietā jaunu. Revolu-
cionārai strādniecībai turpretim šī iespēja ir ņemta.

Tā mēs redzam, kā valdība rīkojas ar revolu-
cionāriem strādniekiem un kā ar fašistiem.

Šeit teica, ka tikšot vajāti arī «Tēvijas sargi",
tādēļ ka tie valkājot hitleriešu formu. Mēs zinām,
ka «Tēvijas sargi" netiks vajāti, bet vajāšana vēr-
sīsies atkal pret strādniekiem.

Savā laikā jau minēju vienu kūriozumu. Runa
nebija nemaz par revolucionāro strādniecību, bet
par kādu espcranto organizāciju, kuras karogā tikai
bijusi piecstūraina zvaigzne. Tā kā tā atgādinot
kommūnistu zvaigzni, iekšlietu ministris šo karogu
aizliedzis. No otras puses mēs redzam, ka hitlerie-
ši^ savās formās staigā loti brīvi. Mums ir pat zi-
nāms, ka kādā izrīkojumā provincē, uz kuru bija iz-
braucis arī iekšlietu ministris, hitlerieši staigājuši
savās formās, un iekšlietu ministris nemaz nav li-
cies traucēties.

Jekšlietu ministris teica, ka iekšlietu resors un
vispār valdība pielikšot visas pūles, lai demokrāti-
sko republiku aizsargātu. Ja mēs iekšlietu mini-
stra nepazītu, ja nezinātu, kas tie ir par kungiem,
kas tā runā, tad vēl to varētu iestāstīt; bet mēs zi-
nām, kas ir šis iekšlietu ministris un valdība. Vi-
ņi demokrātijas sargāšanā ir nonākuši tik tālu, ka
savā laikā ar zināmu nolūku ir dzēsuši no policijas
noteikumiem vārdu «demokrātija". Līdzšinējos, po-
licijas noteikumos bija teikts, ka policija sargā de-
mokrātisko valsti; tagadējos noteikumos ir teikts,
ka policija sargā valsti. Vārds «demokrātisku" ir
strīpots. Tā tad te valdība ir lietojusi īsti fašistisku
paņēmienu. Un ko tas arī līdz, ja saka, ka kāds
būs_ demokrātijas sargs! Tāpat taču savā laikā mē-
ģināja iestāstīt, ka arī Hindenburgs būs demokrā-
tijas sargs.

Šeit Mīlbergs nāca ar gariem citātiem par to,
ka strādniecība esot uzstājusies pret fašistiem.
Strādniecība esot vienu otru fašistu iepļaukājusl, uz-
metusi tam sapuvušas olas u. t. t. Vai Jūs, Mīlber-
ga kungs, domājat, ka strādnieki visur būs tādi kau-
jami lopiņi, par kādiem tie ir izrādījušies vienā otrā
citā valstī, kur aiz vienas partijas nodevības viņi Ir
noslepkavoti? Nē, strādnieki to nepielaidīs! Viņi
atradīs arī citus līdzekļus kā aizstāvēties, ne tikai ar
sapuvušām olām.

Vēl Mīlbergs teica, ka daži fašisti esot izraidīti
un esot slēgta leģionāru organizācija. Man gribē-
tos teikt — sevišķi deputātam Zālītēm, kurš sir-
dīgi uzstājās pret fašistiem un galvenam kārtām
vērsās pret leģionāriem: vai tik vien ir fašistu kā
to leģionāru? Pilnīgi pareizi viņš šeit aizrādīja, ka
leģionāri no cietuma tiek laisti laukā; bet mēs zi-
nām, ka tie, kas tiek apvainoti par kommūnistiem,
sēž uz tā paša Kerenska likuma pamata pa 2 gadi
cietumā. Fašistus ieliek cietumā, kur viņi nosēž
pāris nedēļas, un tad viņus laiž laukā. Tā tad val-
dība izturas citādi pret strādniekiem nekā pret faši-
stiem.

Zālītes kungs, vai tikai Ozols ir fašists, kas
grauj «demokrātiskās" valsts iekārtu? Mēs taču
zinām, ka šinī pašā Saeimā, par ko te Zālīte nekā
nepieminēja, sēž fašisti, kas ne vienu reizi vien ir slu-
dinājuši fašismu. (Starpsauciens) Leikarts ir vis-
maz tik godīgs, ka pasaka to atklāti — viņš to,
ko domā, arī pasaka; bet te ir tādi, kas ir fašisti
no zobiemlīdz nagu galiem, bet atklāti to nepasaka,
tikai aizklāti organizējas. Lūk, tie ir visbīstamākie;
Leikarts tāds nav. Pret tiem Zālīte neko neiedro-
šinājās teikt. (Starpsaucieni.)

Tāds pats ir arī mācītājs Tēriņš, kas te smejas.
Arī viņš ir uzstājies pret šo valsti, arī viņš ir izsa-
cījies pret to. (Starpsaucieni.) Par viņu Zālīte ne-
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iedrošinās neko teikt Savā laikā — 1927. vai
1928. gada — mācītājs Tēriņš kādā autotanku pul-
ka rauta izteicies, ka vienīgais, kas drīzā laikā va-
rot sastādīt valdību, esot autotanku pulks. Protams
— ne ar kādiem diplomātiskiem portfeļiem, bet ar
ieročiem. Luk, tas esot tas, kas vienīgais drīzā
laika varot sastādīt valdību! Par to savā laikā ir
paradījušas ziņas ari laikrakstos.

Tāds nav mācītājs Tēriņš vien, bet ari daudz
citu. Ir zināms, ka pret šo pašu valsti ir uzstāju-
šies arī daudz tagadējā demokrātiskā centra un
zemnieku savienības piekritēju. Arī no tām aprin-
dām ir uzstājušies pret šo valsti! Tādi ir, piemē-
ram', Ulmanis, Meierovics u. 1.1. Savā laikā Meiero-
vics teicis: «Lai nu ko, bet tikai ne kādas atsevi-
šķas_valsts dibināšanu! To tikai nē —" jo Latvi-
jai jaietilpstot Krievijā. — Tāpat savā laikā ir iz-
teicies arī Ulmanis. _ (Starpsaucieni pa labi.) —Redziet, ari šeit ir tādi paši vīri! Jūs kliedzat, ka
tas nav tiesa. Tas ir gan tiesa! Ja šie vīri tagad
savu karogu ir mainījušitad tas ir tikai laika jau-
tājums. Meierovics, piemēram, delegācijai, kas brau-
ca uz Kijevu, pie Ukrainas radās atbildējis: «Es to
nevaru atbalstīt — vienoties ar Ukrainas radu par
Latvijas valsts dibināšanu; es to nevaru, jo tā
frakcija, kas mani ir deleģējusi, ir pret neatkarīgu
Latviju!" {Starpsaucieni.) — Redziet, tā tad vi-
sa zemnieku savienības frakcija ir bijusi pret neat-
karīgu Latviju! (Starpsaucieni.) Meierovics taču
izteicies: «Es to nevaru atbalstīt, jo frakcija, kas
mani ir deleģējusi, ir pret neatkarīgu Latviju; tai
jabut federācija ar Krieviju." — Tāpat izteicies arī
Skubiņš, Krieviņš un citi. Visi viņi bijuši pret neat-
karīgu Latviju, un viņiem ir liels iespaids šinī par-
tijā. Ta izteicies arī pats Ulmanis. Par to ir vēstu-
riski dokumenti, kurus jūs nevarat noliegt. (Sau-
ciens no _ vietas: «Kādā gadā?") — 1917. -~
1918

^
gada! — Akurāters raksta, ka viņš noteikti

uzstajies_ par neatkarīgas Latvijas dibināšanu; tad
ņēmis vardu Meierovics un teicis, ka runāt par Lat-
viju ka neatkarīgu valsti nozīmējot pazudināt visu
tautu un sadragāt savas galvas pret mūri. Viņš brī-
dinājis no tādas idejas, pamudinājis būt prātīgākiem
savas idejas un ieteicis kā vienīgo izeju — fede-
rāciju ar Krieviju. Zālītes kungs, vai Jūs domājat,
ka tie, kas vakar Latviju noliedza, šodien stāv par
neatkarīgu Latviju ?_ Vērsties vārdos un uzbrukt ti-
kai Ozolam, nozīme karot kā Donkichotam ar vēj-
dzirnavām. Vislielākie fašisti ir «demokrātiskajā
centra" un visa tagadēja valdībā. Lūk, kur ir
fašisti!
' Iekšlietu ministris sacīja, ka cīnīšoties pret hit-
leriešiem visiem līdzekļiem un viņus arī izraidīšot.
Kad mēs savā laikā iesniedzām Saeimā jautājumu
valdībai par to, ka valdība gatavojas izdot fašisti-
skai Vācijai to emigrantu vārdus, kas šeit ieradu-
šies, glābdamies no hitleriešu slepkavībām, lai va-
rētu Vācijā slepkavot emigrantu piederīgos, iekšlie-
tu ministris, pateica., ka tās ziņas esot no gaisa grāb-
tas. Mums ir zināmi norādījumi, ka zināmas saru-
nas šinī jautājumā ir notikušas. Starp citu «Latvi-
jas Kareivis" 17. maijā rakstīja šādi: «Vācijas kai- ?
miņvalstis, uz kurām varētu būt pārbēguši Vācijas
kommunisti, piegriezušas lielu uzmanību viņu at-
maskošanai. Tas ņemams vērā arī mūsu attiecīgām
iestādēm." — Šeit nāca kāds cits deputāts un pa-
teica, ka viņam esot dokumenti, ka tiešām tādas sa-
runas starp mušu valdību un hitleriešiem esot noti-
kušas. Mes zinām, ka savā laikā no šīs katedras
pateica, ka, lai gan Saeima bija pieņēmusi lēmumu
par hitleriešu izraidīšanu,

^
Latvijas pārstāvis Vācijā

centies noliegt, ka tāds lēmums pieņemts — tas
esot pieņemts tikai aiz nejaušības, tam esot gadīju-

ma raksturs. Tas lieku reizi apstiprina, ko teicu Zā-
lītēm, proti — ka Saeimas vairākums aizstāv hit-
leriešus — fašistus.

_ Mēs, piemēram, zinām, ka tai pašā laikā, kad
strādnieku un zemnieku frakcijai — tai frakcijai,
ko Saeimā sūtījuši 75.000 vēlētāju, neatļauj izdot
vairs nevienu laikrakstu, konfiscē pat šīs frakcijas
likumprojektus, tai pašā laikā iznāk Latvijas hitle-
riešu laikraksts; tam valdība dod iespēju iznākt,
bet 75.000 strādnieku vēlētiem deputātiem nedod ie-
spēju izdot laikrakstu, neļauj tiem presē izteikties
pat likumprojektu veidā. Strādnieku un zemnieku
frakcija nekādi nevar izteikt savas domas.

Kā iekšlietu ministris arī necenstos iegalvot, ka
valdība cīnās pret hitlerismu, viņam to tomēr neiz-
devās pierādīt, jo vēl tagad daudz Hitlera piekritē-
ju_atrodas pat valsts dienestā un saņem lielas algas.
Tāpat ari daudz fabrikās par direktoriem ir ārzem-
nieki-fašisti, kas saņem sevišķi lielas algas, ar to
atraudami pēdējo kumosu strādnieku mutēm. Tādi
direktori ir ne tikai dažās fabrikās vien, bet vairāk
desmit fabrikās. Lūk, tāpēc ari iekšlietu ministra
apgalvojumiem ir tāds pats mērķis, kā aizvien, kad
grib kaut ko noliegt.

Vēl vairāk! Tai laikā, kad fašisti Vācijā ir uz-
sākuši atklātu saimniecisko karu pret Latviju, lai vēl
vairāk uzspiestu Latvijai savu kulaku, Latviju, ie-
biedētu, mūsu valdība tiešām 1arī ir nobijusies, un
Mīlbergs te atklāti paskaidroja, ka valdība atklātu
boikotu nepielaidīšot. Arī presē lasāmi paskaidro-
jumi, ka valdība nepieļaušot iznest šo boikotu uz
ielas.

Vēl vairāk! Kades savā laikā no šīs katedras
uzstājos pret mežonībām, kas notiek Vācijā, tad Sa-
eimas priekšsēdētāja biedrs man ņēma vārdu, jo
nedrīkstot apvainot mums draudzīgu valsti. Sakait,
kāda tad ir ta «mums draudzīgā valsts"! Viņa ir
gatava Latvijas tautai rīkli aizžņaugt, ir gatava to
drupas samīt bet mēs no savas puses nedrīkstam
pret to ne vārda teikt Turpretim, kas attiecas uz
Padomju savienību, tad ar to tā lieta ir citāda, tur
rīcība ir pavisam citāda. Kaut gan draudzīgu sa-
karu nodibināšana ar Padomju savienību dotu. strād-
niecībai un darba zemniecībai darbu, peļņu un maizi,
mes redzam, ka līgumi ar Padomju savienību ne-
tiek noslēgti, bet visiem līdzekļiem cenšas, uzturēt
līgumus ar fašistiem, lai tie Latvijai maksātu ko
maksādami. Kaut arī Latvijas buržuāzijas cieņa tik-
tu dubļos samīta — tikai nepārtraukt sakarus ar
fašistisko Vāciju!

Vēl vairāk! Šī laizīšanas politika, kuru valdī-
ba pašreiz piekopj attiecībā pret hitleriešiem, ir ne
tikai aiz gadījuma izaugusi kā tāda, bet mēs redzam,
ka_ ta_ ir vesela sistēma, ko valdība pēdējā laikā
realizē. Strādnieku un zemnieku frakcija, par ku-
ras likvidēšanu visu laiku runā, un kas pēdējā lai-
ka sak pieņemt konkrētu veidu, jo pēdējā laikā iekš-
lietu ministris ar prokuratūru tiešām ir ierosinājuši
strādnieku un zemnieku frakciju likvidēt, lai aplau-
pītu 75.000 strādnieku, tāpat republikas aizsardzī-
bas likumu gatavošanajaunā sodu likuma pieņem-
šana un citas lietas rāda, ka valdība grib ievest
Latvija to pašu hitlerisma sistēmu, kāda ir Vācijā.
Ar to izskaidrojamas tās draudzīgās un brālīgās at-
tiecības ar šo pašu fašistisko Vāciju.

Mums jāsaka,ka strādniecībai nav, ko cerēt ne
uz kādam partijām, vienalga, vai tas būtu demokrāti-
skais centrs, vai arī jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
frakcija ar visādiem mīlbergiem vai zocdemiem un ci-
tiem — protams, par zemnieku savienību nav nemaz
ko runāt Strādniecībai jāiet citi ceļi nekā tie, kas ir
novedušistradniecību Vācijā pie karātavām. Ja Lat-
vijas strādniecība cerēs, tāpat kā Vācijas sociāldē-
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mokrati cerēja, t i., ka Hindenburgs aizstāvēs
demokrātiju, jaLatvijas strādniecība domās, ka Mīl-
bergs būs tas, kas aizstāvēs demokrātiju Latvijā,
tad tā lieta bus pazaudēta.

Latvijas strādniecība neļaus jums ievest hitle-
rismu, Latvijas strādniecība neļaus jums likvidēt
strādnieku un zemnieku frakciju; Latvijas strād-
niecība, darba zemniecība, tie jaunsaimnieki, no ku-
ru aprindām arī jūs esat nākuši Saeimā, nav noska-
ņoti Saeimas strādnieku un zemnieku frakcijai nai-
dīgi. Mēs neesam tie. kas apzog valsts kasi, mēs
neesam tie. kas Latvijā nodarbojas ar korrupciju,
tāpat kā mīlbergi un citi, kuri. kā zināms, santima
dēļ gatavi izdarīt diezin ko, lai iegūtu sev kādus
labumus. Mēs zinām, ka šis Mīlbergs vajāšanā pa-
visam citādi izturas pret korruptantiem nekā pret
revolucionāriem strādniekiem, pats raudams, kur
un kā var. Mīlbergs nav pat kaunējies griezties pie
Rīgas pilsētas valdes, lai tā izsniedz viņam brīvbi-
ļeti braukšanai tramvajā. Viņam gan vajadzēja sa-
prast — viņam, kurš vienmēr runā par to, ka jā-
ievēro taupība, ka viņam pašam vajaga nopirkt
tramvaja biļeti, jo viņš taču saņem ministra algu;
viņam gan tik daudz vajadzēja būt goda un kauna,
lai saprastu, ka biļete jāpērk pašam.

Strādnieku un zemnieku frakcija nekad nav tie-
kusies pēc ,.valsts gaļas podiem". Strādnieku un
zemnieku frakcija arī negrib pēc tiem tiekties, jo vi-
ņai ir citi mērķi un citas idejas. Tādēļ arī masu
naids nevēršas pret strādnieku un zemnieku frakci-
ju, jo no strādnieku un zemnieku frakcijas vidus ne-
nāk korruptanti; korruptanti ir nākuši no jūsu vi-
dus — no demokrātiskā centra, jaunsaimniekiem
un sīkgruntniekiem u. c. Tādēļ ari strādniecība un
darba zemniecība aizstāvēs strādnieku un zemnie-
ku frakciju.

1 Demokrātiskais centrs, ko mēs pareizi dēvējam
par fašistisko centru, aizstāv fašistus, bet ar visiem
līdzekļiem' vajā revolucionāro strādniecību. De-
mokrātiskā centra kongresos savā laikā ir pieņem-
tas divas rezolūcijas pret revolucionāro strādniecī-
bu, par strādnieku un zemnieku frakcijas likvidē-
šanu, bet nav pieņemts neviens lēmums pret faši-
stiem. (V. Sanders no vietas: «Tie nav strādnie-
ki, tie ir kommunisti!") Mācītāji, kaut arī viņi ir
kommunisti, tomēr arī viņiem ir tiesības uz savu pār-
stāvniecību šeit Saeimā! Jūs vajājat kreiso revolu-
cionāro strādniecību, jūs vajājat strādnieku un zem-

nieku frakciiu, par ko ir balsojuši 75.000 vēlētāju!
Jums un citiem «demokrātiskiem" un «nedemokrā-
tiskiem", «centriem" nav nekādas tiesības par strād-
nieku un zemnieku frakcijas likvidēšanu, jo aiz jums
nestāv tik daudz vēlētāju kā aiz strādnieku un zem-
nieku frakcijas. Jums nav nekādas tiesības uzstā-
ties pret mums. Masu simpātijas ir revolucionāro
strādnieku pusē pret fašistiem. (G. Zemgaļa starp-
saucieni.)

Mēs zinām, ka šis pats Zemgals, kas tagad te
kliedz pret revolucionāro strādniecību, savā laikā
esot teicis, ka kommunisti nemaz tik slikti neesot
un ar viņiem ļoti labi varot saprasties. Tas bijis
tad, kad 1919. gadā kommunisti ienāca Rīgā. Tagad

. šis pats Zemeals ir savu ādu mainījis, tāpat kā mai-
nās vēja rādītājs. Ja nāk hitlerieši, tad viņš ir hit-
lerietis. Tāds pats ir ari «demokrātiskais" centrs
— šis grozīgais centrs No šī demokrātiskā centra
nāk tie ķēniņi, kuriem ir «Planētas" lietas, dažādu
traktoru punktu lietas, kas nekad nav nodibināti, bet
par ko saņemti valsts līdzekļi, kultūras fonda lietas
u. t t Redziet, tie nāk no jūsu vidus! Tāpēc masu
un sevišķi darba zemniecības naids vēršas taisni
pret jums un nevis pret strādnieku un zemnieku
frakciju.

t-

Valdība saka, ka jāievērojot taupība, tādēļ jā-
samazinot ierēdņiem un strādniekiem algas, bet ta-
nī pašā_ laikā nekautrējas miljonāram 1Benjamiņam
uzdāvināt miljonus — atkal uz tās pašas tautas
rēķina.

Pagājušo reizi Bruno Kalniņš dibināti prasīja fa-
šistiem) augstāko soda mēru. Bet jāsaka, ka tur,
kur sociāldemokrātiem Ir bijusi iespēja izrēķināties
ar fašistiem, viņi to nav darījuši. Vācijā sociālde-
mokrātiem, biia iespēja nelaist fašistus pie varas,
bet viņi to nedarīja. Savā laikā, kad mums bija so-
ciāldemokrātu valdība, arī tad prasīja augstāko soda
mēru fašistiem 1. Bet ko tad darīja? Visā kreisās
valdības laikā Latvijā kā «augstāko soda mēru" kā-
dai Emīlijai Lazdiņai piesprieda tikai 2 mēnešus cie-
tuma!

^
Tas bija tas augstākais soda mērs par to pa-

šu «demokrātiskās valsts" zākāšanu, par aģitēšanu
pret demokrātisko valsti, tās iekārtu un valdību un
pat par uzstāšanos pret Valsts Prezidentu! Tikai
uz 2 mēnešiem to notiesāja!

Tāpat tas ir ari tagad, tāpēc, protams, strādnie-
cībai nav, ko cerēt ne uz kādu citu pabalstu un glā-
biņu cīņa pret fašistiem kā tikai pašiem uz sevi. To
saprot sevišķi revolucionārā strādniecība. Tādēļ
arī viņa savā laikā griezās pie sociāldemokrātiem
ar priekšlikumu kopīgi cīnīties pret fašismu, nepie-
laist kļūdas, kādas izdarīja Vācijas sociāldemokrāti,
bet saņēma sociāldemokrātijas un mūsu vienotās
frontes atkārtotu noraidījumu. (A. Dzeņa starpsau-
ciens

^
..Vai tās lietas nevar noskaidrot mājas

kartībā!") —
^

Tās lietas jāzina strādniecībai,
strādniecības pārstāvjiem, un arī Jums. Dzeņa kungs,
jo es neturu Jūs labāku par demokrātisko centru un
citiem. Arī Jums jārina, ka, lai kā arī jūs mēģinā-
tu realizēt savus nolūkus. Jums neizdosies strādnie-
cību novest līdzīgā stāvoklī, kā tas ir noticis citur,
jo — vienotā cīņas fronte būs!

Kā tad nu ir ar tiesām? Ja. piemēram, vienu
otru fašistu gatavojas nodot tiesai, tad mēs zināmi,
kā šīs tiesas — arī lauku kara tiesa, ko savā lai-
kā ieveda Rudevics. būdams valdībā — strādā;
to pierāda tas, ka Oliņu vis nenotiesāja, bet to pār-
taisīja par ārprātīgu, turpretim, kara tiesa, kur var
izrēķināties ar revolucionāro strādniecību, tos no-
tiesā uz nāvi. Oliņš ir atsvabināts: Niedra ir iz-
laists no Latvijas cietuma u. t t, bet revolucionārie
strādnieki ir pakārti, kā. piemēram. Pūriņš, un
daudz nepilngadīgu skolnieku Valmierā apšauti. Tā-
da ir jūsu tiesu rīcība!

Vēl vairāk! Mēs zinām, ka Latvijā augstus
amatus ieņēmi okupācijas laika slepkavas. Tā, pie-
mērāmu kāds Brutans. mežzinis. Zūru pagastā, ir no-
slepkavojis ap 11 cilvēku; šis Brutans darbojas vēl
joprojām kā mežzinis. Ir gan ierosināts ievadīt tie-
sas izmeklēšanu pret Brutanu, bet — bez rezul-
tātiem1.

Tā tad varam teikt, ka strādniecībai uz šīm tie-
sām, uz šķiru tiesām, uz valdību, it kā tā gribētu cī-
nīties pret fašismu, nav nekādas uzticības. To mēs
cerēt nevaram,. Ir daudz tādu gadījumu, kas gaiši
pierāda, ka tur, kur valdībai būtu jāuzstājas pret fa-
šistiem, viņa to neievēro 1, bet cenšas visādiem, līdze-
kļiem sekmēt revolucionārās strādniecības apka-
rošanu.

Mēs noteikti savā laikā piesūtījām strādnieku
organizācijām, sociāldemokrātijai u. c. uzaicinājumu
radīt vienotu fronti, kas vienīgā var novērst fašisma
briesmas Latvijā, neatkarīgi no tā, ko šeit pateica
Mīlbergs, jo strādniekiem uz viņu nav, ko cerēt. Mēs
saņēmām noraidošu atbildi. Kāpēc? — .

Strādnieku un zemnieku frakcija sociāldemokrā-
tus esot apmelojusi, teikdama, ka Vācijas sociālde-
mokrāti esot nodevēji; bet .ko esot darījuši Vācijas
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kommunisti? Mēs zinām, ka sociāldemokrātu val-
du^Vācija pastāvēja visus pagājušos gadus; tāpēc
sociāldemokrātu valdībai Vācijā bija iespējams reor-
ganizēt policiju, iespaidot armiju u. t t. Sociāldemo-
krātu valdības rokās bija «dzelzsfrontnieki" un visi
ieroči. Sociāldemokrāti bez cīņas atdeva šos iero-
čus fašistiem. Ja tagad 300.000 Vācijas kommūnistu
partijas biedru ar kailām rokām mēģinātu atgūt to,
ko Vācijas sociāldemokrāti ir atdevuši ieročiem ro-
kas, bet cīņā nepiedaloties, tas nozīmētu vienkārši
Vācijas kommūnistu partijas pašslepkavību — fa-
šisti, kas ir apbruņoti no galvas līdz kājām, Vācijas
kommūnistu partiju tad sakautu, pilnīgi iznīcinātu.
Ievērojot to, Vācijas kommūnistu partija nogāja ne-
satriekta pagrīdē, pretēji sociāldemokrātu partijai,
un sak izšķirošos uzbrukumus no pagrīdes. (Starp-
saucieni.) Ievērojot šos apstākļus, mēs teicām, ka
nodevēji Vācija ir sociāldemokrāti, bet ne kommu-
nisti.

Otrkārt mums pārmet, ka mēs jaucot sapulces.
Taisni otrādi! Pirmajos vasarsvētkos Ogrē atklāja
1905. gada revolucionāro cīnītāju pieminekli. Šī pie-
minekļa rīcības komiteja bija uzaicinājusi ierasties
arī strādnieku un_ zemnieku frakcijas pārstāvi. So-
ciāldemokrātu Rīgas līderi tomēr strādnieku un
zemnieku frakcijas pārstāvjiem pieminekļa atklāša-
na vardu nedeva, lai gan pret to protestēja visas vie-
tējās sociāldemokrātu organizācijas. Kuri te bija
jaucēji? Patiesībā jūs esat tie, kas jauc sapulces!
Rīcības komiteja uzaicināja revolucionāro cīnītāju at-
klāšanā piedalīties arī strādnieku un zemnieku frak-
ciju, jo mūsu partijas biedri taču ir tie, kas ir kri-
tuši 1905. gadā un krīt vēl mūsu dienās. Tie taču ir
galvenā kārtā revolucionārie strādnieki, tāoēc revo-
lucionāriem strādniekiem šī pieminekļa atklāšanā ir
vislielākās tiesības. Revolucionārie strādnieki ir tie,
kas ir sūtīti trimdā, un ko sūta vēl tagad; bet sociāl-
demokrāti, Rīgas biedri Rudevics, Bastjānis un citi,
1905. gada revolucionāro strādnieku pieminekļa at-
klāšanā mums vārdu nedeva. Jūs esat traucējuši
sapulces un esat noraidījuši sadarbību.

Šo trīs punktu dēļ, kurus es minēju, sociālde-
mokrātiem nav bijusi pieņemama mūsu vienotā
fronte.

Mēs prasījām, lai jūs pārtraucat sadarbību ar
buržuāziju. Rudevics te runāja par izrēķināšanos, par
valdības represijām vienīgi pret revolucionāriem
strādniekiem. Jūs taču paši darījāt to pašu, jo krei-
sas valdības laikā ievedāt lauku kara tiesas, labi zi-
nādami, ka tās vērsīsies pret strādniekiem. Vai tā
nav sadarbība ar buržuāziju? Mēs aicinām jūs no
tās atteikties. Jūs sakāt, ka tā esot provokācija.

Aiz šiem iemesliem, ko es minēju, mēs prasām
kopīgu fronti ar visiem strādniekiem, lai nenovestu
Latvijas strādniecību pie tā paša, pie kā ir nonākusi
Vācijas strādniecība. Latvijas strādniecībai jāzina,
ka vienīgi šāda vienota cīņas fronte palīdzēs atsist
fašisma uzbrukumus. Mēs zinām, ka tagadējā val-
dība ir fašistiska un ka tuvākā laikā viņa savus no-
domus realizēs.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Budžem.

A. Budže (kristīgo zemnieku un katoļu frakci-
ja): Augstais nams! Es negribu runāt par leģionā-
riem, par kuriem te runāja Zālītes kungs, kuri savā
laikā bija viņa draugi, bet gribu atzīmēt, ka tiešām
liela daļa sabiedrības un arī īsti Lāčplēši, kas nesai-
stās ar leģionāriem, ir loti neapmierināti ar Saeimas
un valdības darbību._ Galvenā kārtā tas izskaidro-
jams ta, ka mes jautājumus apspriežam pārāk vien-
pusīgi un par daudz trokšņojam, bet valdība nesper
vajadzīgos soļus pretvalstisku elementu apkarošanai.

Ka tas tā ir, to pierāda pēdējo dienu notikumi, pie-
mēram spiegu afēra.

Kas šie spiegi galvenā kārtā ir? — Tie ir at-
braukuši no sarkanās Krievijas, kur ir bijuši sarka-
nās armijas pulku un brigāžu komandieri, un bez
kādas pārbaudīšanas ir iecelti mūsu armijā un mi-
nistrijās augstos amatos. (Starpsaucieni.) Valdība,
ka tagadējā, tā iepriekšējās, nav pārbaudījusi šo
kungu iepriekšējo darbību. Bez jau apcietinātiem
spiegiem šādu kungu Latvijā vēl ir ļoti daudz.
(Starpsauciens strādnieku un zemnieku frakcijas so-
los.) Cik šie kungi ir labvēlīgi Latvijai un pastāvo-
šai valsts iekārtai, tas vēl ir liels jautājums.

Mēs, pilsoņi, klusam, kā ūdeni mutē ieņēmuši,
kad kreisais spārns te runā par hitleriešiem; kaut
arī mēs neesam viņu piekritēji, neviens negrib pie-
skarties tiem kungiem, kas šeit Saeimā sēd aiz so-
ciāldemokrātiem. Šeit sēd 6—7 puiši, kas saņem no
valsts atalgojumu, un kas uz valsts rēķina nodarbo-
jas ar pretvalstisku aģitāciju, graujot pastāvošo
valsts iekārtu. (Saucieni strādnieku un zemnieku
frakcijas solos.) Man šķiet, ka valdības darbībai jā-
būt vispusīgai, jāuzstājas pret visiem pretvalstiskiem
elementiem un jāapkaro tiklab Zālītes kunga bijušais
draugs Ozols, kā arī aiz sociāldemokrātiem sēdošie,
un vispār visi tie, kas Latvijā darbojas Maskavas uz-
devumā, kas cīnās pret mūsu valsti.

Sabiedrība, īstie karavīri, īstie Lāčplēši, nerunā-
jot par, tādiem kungiem, kāds ir Ozols, nav apmie-
rināti ar valdības pašreizējo darbību. Tā sabiedrī-
bas daļa, kas grib, lai Latvija pastāvētu, lai Latvijā
būtu līdzšinējā demokrātiskā iekārta, nevar apmie-
rināties ar pašreizējo stāvokli. Valdībai te jāsper
stingri soli tiklab pret tiem, kas šeit sēd aiz sociālde-
mokrātu mugurām, un beidzot arī pret ozoliem un
tamlīdzīgiem kungiem.

Kas attiecas uz hitlerismu, tad man šķiet, ka
mēs te tiešām ļoti daudz trokšņojam. Valdībai va-
jadzētu spert noteiktus soļus un apkarot šo kustību
bezsevišķa trokšņa, bet tagad notiek tikai skaļa iz-
runāšanās un iejaukšanās pat Vācijas iekšējā poli-
tikā. Tas patiešām tā ir. Pirms dažām dienām Vā-
cijas valdība izdeva rīkojumu slēgt robežu Latvijas
lauksaimniecības ražojumiem. Vācijā vairs nevarēs
ievest Latvijas sviestu un citus lauksaimniecības ra-
žojumus. Tas viss ir skaļās-aģitācijas sekas; pie tā
ir novedusi skaļā iejaukšanās Vācijas iekšējās politi-
kas jautājumos.

Mūsu diplomātijai, tāpat arī valdībai, bez šau»-
bām, jāmeklē sev draugi, jānodrošinās pret pretinie-
kiem u. t t. Ir nosodāmi, ja notiek tāda lamāšanās,
kāda šeit ir dzirdēta, un kāda notiek kā Saeimā, tā
arī ārpus tās. Te jāsper noteikti soļi, bet bez lamā-
šanās. (Saucieni strādnieku un zemnieku frakcijas
solos: «Aizbāziet muti! — Tikai kā jūs to izdarī-
sit?")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu netraucēt runātāju!

A. Budže (turpina): Bez šaubām, būs redzamā-
ki panākumi uz labo pusi, ja mūsu valstī nebūs tik
daudz pretvalstisku elementu kā tagad.

Mūsu uzskats ir _tāds,_ ka pirmām kārtām jāno-
liedz katra iejaukšanās kādas citas valsts iekšējās
politikas jautājumos. Tālāk — jālikvidē kommūnistu
frakcija, jāapkaro visi pretvalstiskie elementi. Ta-
gadējās krizes laikā, kad mūsu valsts, it sevišķi zem-
niecība, pārdzīvo smagu laikmetu, tāpat arī visa mū-
su tauta

^
sevišķi ir vajadzīga stingrība valdības rīcī-

ba, un jāprasa no valdības stingri soļi visu pretval-
stisko elementu apkarošanai.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Beldavam.
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K. Beldavs (kristīgais darba bolks): Deputātu
kungi! Kad šo jautājumu ierosināja, un tas še pir-
mo reizi tika apspriests, kristīgais darba bloks piln-

. varoja deputātu Lūkinu runāt šai lietā. Deputāts Lū-
kins paskaidroja, ka bloka uzskats ir tāds, ka valdī-
bas bardzībai vajadzētu vērsties vienlīdzīgi pret la-
bajiem un pret kreisajiem, lai valdībai būtu skats,
ausis un dzirde uz abām pusēm, lai valdībai nebūtu
acis un ausis tikai tam, kas notiek labajā pusē, bet
ari tam, kas notiek kreisajā pusē. Man jāsaka,_ ka
mēs tāda objektīva skata neesam redzējuši un tadel
prasām, lai valdība uzstātos ar stingrību ne tik vien
pret labās puses organizācijām, kas apdraud mūsu
demokrātiju, bet lai ar tādu pašu stingrību uzstātos
arī pret kreisās puses organizācijām. Tā jau bija
mūsu noteikta prasība, un ja es šodien atkārtoju to
pašu, ko šeit kādreiz jau pateica mūsu bloka biedrs,
tad ar to es tikai vēl uzsveru mūsu prasību un aiz-

fflrādu uz to, ka, lai gan es sastāvu koalicijā, man to-
|f mēr jāliecina, ka mūsu iekšlietu ministra kunga tī-
ra čība šai ziņā nav bijusi diezgan stingra un barga.
liļll Ja reiz ir bijusi runa par to, ka slēdzamas tādas
|! " un tādas labās puses biedrības, tad it sevišķi vēl

tāpēc, ka iekšlietu ministris šeit minēja veselu rindu
; gadījumu, kur SSS organizācija ir iejaukusies mūsu

policijas darīšanās; tāpēc mums ir tiesība prasīt slēgt
arī šo organizāciju, bet tas nekad nav prasīts. Vie-
nu organizāciju prasa slēgt — otru atkal neļaujslēgt
Mūsu prasība ir tāda, lai bardzība būtu līdzīga vei-
dā un līdzīgā mērā kā pret kreisās, tā labās puses
organizācijām, lai mūsu valstī būtu taisnība. (Starp-
saucieni. Troksnis.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu apmierināties! — Vārds deputātam Birzniekam.

J. Birznieks (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Man vispirms šeit jāatbild
Berga kungam. Viņš šeit citēja no kaut kādiem
veciem dokumentiem, ka mūsu partijas darbinieki
— Ulmaņa kungs un Meierovica kungs kādreiz —
1917. vai 1918. gadā iestājušies par to, ka nav va-
jadzīgs dibināt neatkarīgu Latviju, bet ka būtu ļoti
labi, ja Latvija varētu ietilpt federatīvā Krievija.
Ziņodams šeit tādus datus,Berga kungs vai nu ir mal-
dināts, vai ir darījis to apzinīgi. Varbūt viņam ir
zināma kāda cita sapulce, kas Krievijas revolūcijas
priekšvakarā — 2 vai 3 nedēļas pirms Krievijas
revolūcijas izcelšanās 1917. gada janvāra beigas ir
notikusi Peterpilī, kur piedalījušies Ulmanis un Meie-
rovics, un tur pieņemti lēmumi par to pašu, kas
1918. gada 18. novembrī notika Rīgā? Bergakun-
ga apvainojumi — es nemaz nevarētu tos tā no-
saukt — ir vienkārši maldināšana, kas noteikti jā-
noraida.

Kas attiecas tālāk uz šīs dienas pārrunājamo te-
matu un ar to saistītajiem pēdējo dienu notikumiem 1,
tad man jāatkārto tas, ko mūsu frakcijas vārda jau
sacīju par šo pašu tematu, kad bija runa par pret-
valstisku organizāciju apkarošanu. Mēs neatrodam
par sevišķi pareizu un tiktisku, ka no šis vietas pā-
rāk daudz un nevajadzīgi rībina bungas, labi zinot,
ka ar tām iebaidīt nevienu nevar. Ar to — esne-
giibu sacīt, ka loti lielā mērā, bet tomēr zināma
mērā mēs esam iejaukusies svešas valsts un svešas
valdības rīcībā.

Es gribu atkārtot, ka arī šodien mums nav ne
mazākās vajadzības kritizēt to, kas notiek Vācijas
iekšienē, jo mēs ar tik pat lielu noteiktību uzstātos
pret katru vienu, kas ārpus robežas gribētu iejauk-
ties un kritizēt arī mūsu iekšējās lietas. Bet man
šeit jāatgādina, ka Ulpes kunga izturēšanās, kas
vienmēr mīl pārmest un arī šodien šeit saka, ka
tad nu mēs lūgsimies vāciešus, vai mēs ar sviesta

spainīšiem atkal gribēsim' iegūt viņu labvēlību, lai
viņi mūsu sviestu turpmāk atkal pieņemtu — šī
Ulpes kunga izturēšanās šinī jautājumā ir mazliet
pavirša. Man liekas, ka mūsu sviests jūs interese
tik pat lielā mērā kā mūs. Mēs nepavisam nedomā-
jam, ka mums šo 5 vai 6 miljonu kilogramu sviesta
dēļ jābūt gataviem mesties_ vāciešiem pie kajam.
Nekad zemnieku savienība tādu politiku nav pieko-
pusi un nepiekops arī turpmāk; bet nevajadzīgi pa-
sliktināt saimnieciskās attiecības mums gan, Ulpes
kungs, nevajadzētu.

Man savas frakcijas vārdā jāsaka, ka mēs uz-
skatāmi, ka Vācija ir aizliegusi mūsu sviesta ieveša-
nu pilnīgi nepamatoti — it kā tādēļ, ka dažas or-
ganizācijas vai tautības ir uzsākušas kampaņu pret
vācu precēm šeit mūsu zemē. Šī kampaņa, ko ir
uzsākuši sociāldemokrāti un žīdi, mūsu zemē prak-
tiski nav līdz šim nekādus panākumus guvusi. Ja
paskatāmies pēdējo mēnešu ārējās tirdzniecības bi-
lanci, tad redzam tik lielu labvēlību vācu preču ie-
vešanai mūsu zemē, kāda Vācijai nekad līdz šim vēl
nav bijusi. Ja sviesta ievešanas aizliegšanu moti-
vē ar to, ka pret vācu precēm mūsu zemē ir ievests
boikots, tad mums liekas, ka diezin, vai šeit meklē-
jams galvenais cēlonis, un mēs būtu pārsteigti, ja ar
šo aizliegumu Vācija domātu panākt kādus citus
mērķus. Ir neizprotama Vācijas rīcība sviesta ie-
vešanas aizliegšanā tai laikā, kad pati Vācija un vi-
sas pārējās valstis ir vienojušās, ka līdz saimnieci-
skās konferences beigām nekādi aprobežojumi citu
valstu precēm netiks uzlikti.

Mēs esam pārliecināti, ka valdība centīsies šo
jautājumu noskaidrot, un mēs arī esam pārliecināti,
ka pārpratums, kas ir noticis pagājušo sestdienu at-
tiecībā uz mūsu tirdzniecības līgumu resp. sviesta
ievešanu Vācijā, tuvākā laikā tiks nokārtots, un aiz-
liegums tiks atcelts. Ja tas nenotiks, ja Vācija būs
cerējusi sasniegt kādus citus mērķus, tad arī mēs
meklēsim līdzekļus un centīsimies atrast vajadzī-
gos pretsoļus šādai Vācijas valdības rīcībai.

Vēl man jāpiekrīt iepriekšējiem pilsoniskiem! ru-
nātājiem1, ka mēs vēlamies, lai tik pat stingra bar-
dzība, kāda tiek lietota pret labām, pretvalstiskām
organizācijām, tiktu lietota arī pret kreisām orga-
nizācijām.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Erniņam.

A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija) : Godātie deputātu kungi! Man liekas, ka so-
ciāldemokrātu cenšanās pierādīt valdības vainu hit-
lerisma un fašisma veicināšanā ir pilnīgi veltīga.
Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija vislabāk sa-
prot, ko nozīmē hitlerisms un Hitlera tieksmes Lat-
vijā. Mēs saprotam, ka tā ir agrārās reformas nā-
ve un visu mūsu saimniecisko pamatu izārdīšana;
tāpēc veltīgi censties garās runās pierādīt ka taisni
iekšlietu ministris Mīlbergs, būdams jaunsaimnieku
un sīkgruntnieku frakcijas pārstāvis, valdībā veicinā-
tu Latvijas agrārās iekārtas ātrāku sagraušanu.Kam
ir «luste" to pierādīt un censties meklēt visādas frā-
zes, lai to turpina, bet neviens kaut cik sapratīgs
cilvēks tam nevar ticēt un arī neticēs.

Mūsu kārtības sargi ir pietiekoši modri, lai at-
klātu katru pretvalstisku darbību. Kā zināms-, ir at-
klātas visas spiegu organizācijas. Tas ir darīts vi-
sā klusībā, bez kādas sevišķas bungu rībināšanas.
(Starpsaucieni pa kreisi.) Tas ir polītiskās pārval-
des darbs. Arī šī organizācija darbojas Iekšlietu
ministrijas vadībā. Kā jūs zināt, no Latvijas nodi-
bināšanās līdz šim laikam vienmēr ir bijušas tiek-
smes Latvijas valsts iekārtu sagraut (Starpsaucie-
ni.) Tādas tieksmes ir bijušas gan labajā, gan krei-
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sāja puse, bet līdz šim neviens, nav varējis to izda-
rīt. (Starpsaucieni.) — Jūs vēršaties tieši pret
iekšlietu ministri, teikdami, ka tas nav bijis pietie-
koši modrs. Jus, ikkatrā huligānā saskatāt Hitlera
briesmas. _—_ (Sauciens no vietas: «Jūs runājat
valdības vārda ?") _ — Man nav jārunā valdības
vārda, es varu runāt savas frakcijas vārdā! —

Man_ šķiet, ka visas šīs runas šeit ir tukša bun-
gu rībinašana._ Kam tā nāk par labu? Taču ne
valsts interesēm 1! Katrā huligānā, piemēram, Sil-
janī, kas nemaz nav aizsargs, sociāldemokrāti sa-
skata fašistu. Tas ir pārspīlējums, un tam nav ne-
kāda sakara_ ar lietas īstajiem apstākļiem.

Pret Vācijas pavalstniekiem ir sperti diezgan
nopietni soli. Visi tie, kamir pierādīta kāda vaina
pret Latvijas valsti, ir izraidīti. Kā jūs dzirdējāt
iekšlietu ministra ziņojumā, aprīļa mēnesī ir anul-
letas 32 un maija mēnesī 21_darba kartiņas. Tā tad
nevar teikt, ka šinī virzienā nebūtu absolūti nekas
darīts.

Runājot par valsts iekārtas graušanu, deputā-
tu kungi, man_ šeit jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
frakcijas vārda jāprasa valsts iekārtas graušanu ap-
karot no abām pusēm. Pretvalstiska aģitācija jā-
noliedz ne tikai labajam spārnam, bet tādi paši soļi
sperami pret kreiso novirzienu. Cik zīmīgi izklau-
sās, ka strādnieku un zemnieku frakcija šodien pra-
sa sargāt valsts iekārtu! — Jūs taču katru runu
nobeidzat ar paziņojumu, ka jūs šo valsts, iekārtu
neatzīstat! Jus katru runu nobeidzat ar apellējumu
pie masām, lai tās nāktu un ievestu labāku kārtību.
Vai šīs runasir valstiskas, raugoties, no pilsonības
viedokļa? Ne! Tas nenozīmē, ka jūs šodien aiz-
stāvat valsts satversmi, bet vienīgi savu ādu, jo jūs
zināt, ja kaut kas grozītos, tad jums tādas brīvības,
kāda jums ir šobrīd, vairs nebūtu.

Pēc mūsu ieskatiem biedrību likums ir tik pla-
ši stiepjams, ka_ tas jāierobežo; tāpēc mēs prasīsim
ierobežot biedrību likumu un gribam redzēt, vai arī
sociāldemokrāti balsos par to. Man liekas, ka tad
jus būsit pretim, jo pēc jūsu domām, kas vienam ir
atļauts, otram ir aizliegts. Ja jūs paši graujat valsts
iekārtu un ganāt to, tad citiem jūs to negribat at-
ļaut. Pec mušu (ieskatiem valsts iekārtas graušana
jānoliedz ka labajiem, tā arī kreisajiem.

Kas attiecas uz deputāta Rudevica runu, tā bi-
ja tik specīga.ka likās, tūlīt būs ultimāts Vācijai un
24 stundu laika pieteiks karu. Man šķiet, ka tas no-
tiktu, ja būtu tik pat speķa, cik liela dūša, bet dū-
ša gan ir, tik ta spēka nav. Ar tādām- runām jūs
varat pakalpot tikai bankrotējušai Vācijas sociālde-
mokrātijai un paradīt ārzemēm dūri, bet vairāk
neko.

Kā es sacīju, mūsu kārtības sargi ir pietiekoši
modri un zina visu, kas notiek valstī; tāpēc tukša
bungu rībināšana ir veltīga. Jūs varat parādīt Vā-
cijas strādniecībai, ka arī jūs nožēlojat viņas likteni
un nīstat hitleriešus, bet Latvijas valstij šie jūsu klie-
dzieni labuma neatnesīs, taisni otrādi — ar to pa-
asinasies attiecibas ar Vācijas valdību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Sociāl-
demokrātu iesniegtais jautājums tanī daļā, kur tas
runa par valdības bezdarbību pret vācu hitleriešu
darbību Latvija, bez šaubām, ir pamatots un atzī-
stams. Visiem jāatzīst, ka valdība šai virzienā nav
spērusi pietiekoši enerģiskus soļus. Tomēr izrādās,
ka te ir bijuši grūti pārvārāmi šķēršļi, tādi šķēršļi,
kas ir radīti jau Latvijas pastāvēšanas pirmajos ga-
dos, kad Ulmaņa valdība no Krievijas plūstošām
bezgalīgam žīdu rindām deva Latvijas pavalstniecī-

bu. Tāpat arī vainojams Skujenieks, kas, būdams
ministru prezidents, izveda pavalstniecības likumu.
Uz šī likuma pamata Latvijas pavalstniecību ieguva
nesamērojami, nepamatoti daudz žīdu tautības pil-
soņu. Tie tagad nu ir apstājuši ne tikai Vāciju, bet
arī Latviju. Ieguvuši Latvijas pavalstniecību, viņi
velak ir izbraukuši uz Vāciju un tur nu griež savas"
«rebes". Ja tagad salīdzinām, cik Latvijā ir to Vā-
cijas pilsoņu, ko varētu izraidīt, un cik Latvijas pil-
soņu ir Vācijā, tad redzam, ka te ir desmitkārtīga
starpība. Ja valdība te spertu stigrākus soļus un
Vācijas pilsoņus no Latvijas izraidītu, tad tanī pašā
laika Latvijas pavalstniekus žīdus izsūtītu no Vāci-
jas uz Latviju. Lūk, tāda būtu tā nepatīkamā mai-
ņa! Tāpēc arī saprotams, ka valdība šai virzienā ir
spiesta būt iecietīga.

Kas attiecas uz jautājuma dalu, kurā ir runa par
leģionāriem, Latvijas fašistiem u. t t, tad Bruno
Kalniņa kunga ķengāšanās no Saeimas katedras ir
tieši Latvijas kauns.

Latvijas kauns ir arī tas, ka tagadējā valdība
Latvijas atbrīvotājus bāž cietumā uz Kerenska li-
kuma pamata. {/. Bērziņš no vietas: «Latvijas
kauns ir arī tas, ka šeit Saeimā sēž dažādi čigāni!")
Ja viņi ir ko noziegušies pret Latvijas valsts iekār-
tu, vai citādi kā, tad tam taču ir tiesas. Tik daudz
Latvijas atbrīvotājiem' gan vajadzēja būt izkaroju-
šiem, lai viņiem būtu tiesības nākt Latvijas tiesā,
lai tiesā viņi varētu aizstāvēties, bet, diemžēl, tā-
das

^
tiesības viņiem negrib dot Tagad, kad viņi ir

iebāzti cietuma, jus gādājat, lai aizbāztu viņiem mu-
ti, un ganāties par viņiem visneķītrākiem līdzekļiem
— ir kreisais spārns, ir labais spārns.

Atcerieties, ko rakstīja «Sociāldemokrāts" obli-
gāciju lieta par Ozolu! Šī lieta ir 10 gadu veca,
bet «Sociāldemokrāts" lietu nostādīja tā, it kā tā
būtu notikusi pirms dažam nedēļām. Tas cilvēks,
obligācijas devējs, ir sācis klausīties, ir uztraucies,
katas Ozols, kurš ir noziedzies, kurš ir devis to ob-
ligāciju, sed cietumā, un sāk meklēt pakaļ, kur, kas
un ka. Ta bija rakstīts «Sociāldemokrātā". Vai tas
nav kauns? Vai vēl nekaunīgāk var apstrādāt sa-
vus politiskos pretiniekus? Ja jums būtu kaut cik
goda jutu, tad jus nenodarbotos ar šādu, kailu dēma-
goģiju, nerakstītu šādus simtprocentīgus melus, tad
jus runātu patiesību. Obligācijas ir bijušas; bet
kad viņas bijušas? Kāpēc jūs rakstāt tā, it kā tā
lieta būtu notikusi tikai pirms dažām nedēļām?
(Sauciens, no vietas: «Lielāka vērtība, ja obligācija
vecāka!") Kāpēc nepareizi rakstīt? Jūs paužat
apzinātu, nepatiesību.

Līdz šim tie Latvijas atbrīvotāji, kam nav bi-
jusi pietiekoši lunkana mugura, lai locītos mūsu dik-
tatoriskas partiju kliķes priekšā, visi ir palikuši bez
darba un maizes. Tie var iet apkārt smilkstēdami,
tas druskas uzlasīdami, kas nokrīt no kungu galda;
bet tiem, kas Krievijā ir komandējuši lielinieku bri-
gādes, kas ir kalpojuši lielinieku armijā, atbrauku-
šiem šurp, ir partiju aizstāvji: ja viņi iestājas par-
tija par bļedriemun maksa savas nodevas-, tad viņus
ceļ augstas vietas — bet galu galā izrādās, ka tie
visi ir spiegi. Latvijas brīvības cīnītājus, kas ir lē-
juši savas asinis, kasir izpelnījušies- atzinību un go-
da zīmes — tos, jus bāžat cietumā. Tā tas ir!
Vai tas drīkst turpināties? Te tas nemiers ir cēlies.

Ko jūs, kreisie, kliedzat par leģionāriem, un jūs,
Kommunisti, kas gribat šeļt ievest diktatūru? Kas
tad ir Krievija, ja ne diktatūra? Tas fašisms, kas
ir Vācija un Itālija, tas ir reakcija pret jūsu diktatū-
ru. Jus gribat arī šeit ievest diktatūru, bet mēs cī-
nāmies par patiesu demokrātiju. Lūk, tāds ir stā-
voklis!
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Vai jus tautai dodat tiesību nobalsot par atse-
višķiem likumprojektiem? Jūs to nedodat. (Starp-
saucieni pa kreisi.) Mēs cīnāmies par demokrātiju
un tautas tiesībām.

Jūs, sociāldemokrātu kungi, tagad esat tikuši
pie varas un ne par ko vairs negribat laisties vaļā
no tās. Jūs tagad esat ieveduši diktatūru. Jūsu or-
ganizācijas SSS — kas tā ir? Vai tā nav valsts
valstī, vai tā nav vara, kas tiecas uz apvērsumu,
uz fizisku cīņu mūsu valstī, kā to deklarēja Men-
deris nesen savā kongresā? Lai SSS neaizmirstot
fiziskās cīņas nozīmi!

Jājautā, kāpēc tur iekšlietu ministris neko ne-
var darīt! Mīlberga kungs taču konstatēja pārkā-
pumus, ko izdarījusi SSS organizācija pret mierī-
giem pilsoņiem. Kāpēc tur nav nekādi soļi sperti?
(Starpsaucieni.) Bez šaubām, jūs to nedrīkstat, jo
jums bail no sociāldemokrātiem. Mīlberga kungs, es
Jums ieteicu palasīt SSS instrukcijas, divas biezas
grāmatas; tad Jūs redzēsit, kas ir SSS un uz ku-
rieni tas vērš savu darbību. Ja Jums arī tad vēl
nebūs pietiekoši daudz argumentu SSS slēgšanai,
tad tas būtu taisni brīnums. Leģionāri un «Pērkoņ-
krusts" tikai drusku nodarbojas ar politiku, bet tū-
liņ jau ir Saeimas lēmums — slēgt šīs organizāci-
jas; bet kad SSS, kas arī ir biedrība, jau gadiem
nodarbojas ar politiku, tad jūs nesakāt ne vārda,
tad tas var turpināties.

Tas ir kauns jums, sociāldemokrātu kungi, ka
jūs tagad izrēķināties ar atbrīvotājiem. Ja jūs šeit
varat sēdēt un Saeimas gaisu maitāt, ja esat iegu-
vuši sev īpašumus un esat kļuvuši tagad par dikta-
toriem Latvijas valstī, tad tas ir vienīgi pateicoties
Latvijas atbrīvotājiem. Tagad, kad jūsu darbību
sāk kritizēt, kad mēs tautas acis veram vaļā, lai rā-
dītu, ka mums vēl nav nekādas demokrātijas, ka
demokrātija mums vēl ir jāiekaro, ka mums ir tikai
partiju kliķu diktatūra, tad jūs gan zināt, kur stūrēt,
tad jūs tūlīt nākat ar priekšlikumiem slēgt atbrīvo-
tāju biedrību un uz Kerenska likuma pamata iebāzt
visus biedrības biedrus cietumā. Spiegs Čaule ir
sociāldemokrātiju partijas biedrs. Kāds Vītols tika
iebāzts Valsts kontrolē^ — tas arī bija spiegs un
jūsu partijas biedrs. Čaule kā partijas biedrs tika
ielikts pilsētas valdē. (Starpsauciens pa kreisi:
«Bet kā ar tiem tiltiem?") — Par tām tiltu bū-
vēm es atbildēšu savā laika. (/. Bērziņa starpsau-
ciens.) Negodi, nekaunīgais meli... (troksnis) —

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt, Lei-
kart, saucu Jūs pie kārtības! Lūdzu turpmāk lietot
mūsu parasto izteiksmes veidu.

P. Leikarts (turpina): Tālāk — par Zālītes
kunga gānīšanos par apcietinātiem leģionāriem. Man
par brīnumu jāsaka: Zālītes kungs, ko Jūs darāt?
Jūs paši sevi nostādāt smieklīga muļķa stāvoklī!

1930. gadā Zālīte ir sarakstījis kādu grāmatu par
Rūdolfu Blaumani. Nodrukāto grāmatu viņš uzdā-
vinājis pulkvedim Ozolam ar uzrakstu, melnu uz
balta: «Patiesam Latvijas atbrīvotājam, augsti cie-
nījamam pulkvedim-leitnantam Ozolam kā mīļa pie-
miņa no autora. — P. Zālīte." — To Jūs rak-
stījāt 1930. gadā! (Starpsauciens.) — Jūs nekā
nezinājāt? Par to es parunāšu vēlāk!

Šeit ir vēl otra grāmata, kas sarakstīta 1928.
gadā — «Kā Latvija tapa". Tanīpar pulkvedi-
leitnantu Ozolu Zālīte uzsāk tā: «Gāja tāda leģen-
da, ka tas esot lielinieks, sarkanais, visādā ziņā kaut
kas briesmīgs. Tādas valodas gāja." — To or-
ganizējot un vadot kāds sarkanais ģenerālis, īsts lau-
pītāju virsnieks vai uz mata tāds, kāds bijis Rinal-
do Rinaldini. Viņš esot gudrs un dūšīgs kā Napo-
leons. Protams, sarkano ģenerāli Zālītes kungs ir
licis pēdiņās; tā tad viņš tā nedomāja. Un vēlāk

viņš pasaka, kas bijis šis leģendārais varonis. «Iz-
rādījies, ka šīs cīņas faktiskais vadītājs bijis ziemeļ-
armijas virspavēlnieka Zemitāna štāba priekšnieks,
ģenerālštāba pulkvedis-leitnants Voldemārs Ozols.
Viņš faktiski vadījis cīņas..." — Vēl tālāk, 85. la-
pas pusē, stāv: «Ja viņa (vācu armija) būtu bijusi
tik liela un tik varena, kā to Ulmanis, savu Straz-
du muižas līgumu attaisnodams, apgalvo ..." Te Zā-
līte raksta, ka Ulmanis un ģenerālis Balodis iztēlo-
juši vācu armiju 100.000 vīru lielu un teikuši, ka ne-
kā tur nevarot darīt, un lietas bēdīgas. Balodis stā-
vējis ar saviem karavīriem sāņus un skatījies, kas
nu būs, nav drīkstējis cīņās piedalīties; vienīgi
Ozols izzinājis un izpētījis, ka Golcam ir tikai 40.000
vīru liela armija, gājis cīņā un to sakāvis. Straz-
dumuižas miera līgumu nevajadzējis slēgt, bet Ozola
un igauņu pulkiem toreiz vajadzējis pievienoties Ba-
lodim un Ulmanim un izdzīt no Kurzemes vāciešus,
tad nebūtu radusies Bermonta afēra Latvijā. —
Jūs, Zālītes kungs, še slavējāt un cēlāt vienīgi Vol-
demāru Ozolu, nevis Balodi un Ulmani. — Tālāk
Zālīte raksta tā:... «Sava ģeniālā kara vadoņa V.
Ozola vadībā būtu sakāvuši vāciešus tā, ka tiem pa-
nikā būtu bijis jābēg." — Tā tad «ģeniālā vadoņa"!
Vēl kādās pāris citās vietās Ozols ir titulēts kā ģe-
niāls kara vadonis.

Visu laiku līdz 1931. gadam — līdz tam lai-
kam, kamēr Zālītes kungs nebija sašķēlies ar Ozo-
lu, viņš bija ar Ozolu vienā organizācijā — darba
savienībā un slavināja viņu un lielīja, bet tiklīdz viņš
tagad ar Ozolu ir sašķēlies, viņš nāk un saka, ka
tas ir beidzamais blēdis.

Zālītes kungs, kad Jūs sevi esat izpļaukājuši?
Vai tad, kad Jūs rakstījāt savās grāmatās par aug-
sti cienījamo pulkvedi-leitnantu Ozolu, vai ta-
gad, kad Jūs to saucat par blēdi? Kad tas ir bijis?
Šeit nevar attaisnoties ar to-, ko Jūs kādreiz teicāt:
«Es tiku apvests ap stūri — Ozols bija tik gudrs,
ka mani un profesoru Balodi apveda ap stūri." Šeit
ar to nevar attaisnoties.

Kādi jauni apstākļi ir nākuši klāt pie tiem, kas
toreiz jau bija Jums zināmi, kad savas grāmatas
rakstījāt? Vai tās obligāciju lietas Jums toreiz ne-
bija zināmas? Vai Platones muižas lieta Jums ne-
bija zināma? Tas viss jums bija zināms! Kā-
dēļ Jūs toreiz visu to nelaidāt vaļā? Tas viss
bija noticis jau pirms 1928. gada, bet 1930.
gadā Jūs izlaidāt grāmatu un lielījāt Ozolu kā
patiesi augsti cienījamu Latvijas atbrīvotāju, u. t t.
Tikai 2—3 gadus atpakaļ! Apžēlojieties, kā profe-
sors var tā svaidīties ar saviem slēdzieniem! Tas
ir skandāls! Ja šeit to nevar pierakstīt apzinātai
ļaunprātībai, mēlnesībai, tad tas jāatzīst par vecu-
ma plānprātību. Citādi mēs to nevaram izprast!

Es negribu uzmesties par aizstāvi leģionāriem
un leģionāru biedriem. To viņi paši pratīs.

Kas attiecas uz Baumani, tad visiem jau ir zi-
nāms, kas viņš ir, un kas ir bijis. Ir tikai jautā-
jums, kāpēc Jūs, profesora kungs, tik ilgi cietāt viņu
savā vidū. Tikai tagad Jūs atmodāties un ieraudzī-
ja!, kas viņš ir. (Starpsaucieni.)

Es nevaru ciest to netaisnību pret Latvijas at-
brīvotājiem, ka viņiem nedod tiesības aizstāvēties
tiesā. Ja viņi ir vainīgi, lai atbild tiesā. Tik daudz
tiesību tiem, kas ir piedalījušies Latvijas atbrīvoša-
nā, taču vajadzēja dot!

Nav pielaižama ari tā nekaunīgā gānīšanās par
Apini, ka viņam iesāpējies vēders, un iekšlietu mi-
nistris tādēļ par viņu apžēlojies. Apiņa kungs bija
apņēmies mirt, ja viņu neatsvabinās. Viņš jutās ār-
kārtīgi apvainots un bija ar mieru labāk mirt nekā
padoties. Apiņa kungs nav arī devis solījumu ne-
nodarboties ar politisku darbību. Viņš ir devis vie-
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nīgi solījumu nenodarboties ar valsti graujošu aģi-
tāciju. (Starpsaucieni.) Viņš ir nodarbojies nevis
ar valsti graujošu aģitāciju, bet ar korruptīvās par-
tijas graujošu aģitāciju. (Starpsaucieni.) Jūs jūtat,
ka jums kļūst karsts zem kājām, tāpēc jūs vērša-
ties pret jauno zemnieku apvienību, pret Leikartu,
pret leģionāriem, kas darbojas pret jūsu tieksmēm.
(Sauciens no vietas: «Pareizi!") Tāds ir stāvoklis!

Kas attiecas uz sviesta eksportu, tad jūs taču
Vācijai esat devuši taisnības iemeslus. To jūs esat
panākuši ar savu sistemātisko kūdīšanu pret kai-
miņvalsts valdību, ar nicinošu izturēšanos, ar zai-
mojošām karikatūrām u. t t. Mūsu, žīdi sāka or-
ganizēt boikotu Vācijas precēm. Saeimas priekšsē-
dētājs, kad viņa dēls no šīs katedras gānījās par
kaimiņvalsts galvu, nesauca viņu pie kārtības. Vā-
cija ir meklējusi taisnības iemeslus-, un tos jūs esat
devuši. Tirdzniecības līgums gan ir noslēgts, bet
jus ļaujat žīdiem organizēt boikotu pret Vācijas pre-
cēm. Burtiski gan iznāk tā, ka jums ir taisnība —
tirdzniecības līgums ir noslēgts, un vai valdība vai-
nīga, ka pilsoņi_ nepērk Vācijas preces, bet būtībā
valdība nav spērusi nekādus soļus pret šo boikota
kustību, pret aģitāciju un kūdīšanu pret Vāciju, pret
iejaukšanos Vācijas iekšējās lietās. Vācija šo ap-
stākli izmantoja, un tagad ar mūsu sviesta importa
aizliegšanu Vācijā mēs saņemsim pusmiljona latu
mēnesī mazāk. Tas, kungi, ir jūsu nopelns! Zem-
nieki par to jums paldies neteiks, to ievērojiet!

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Gulbim.

O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Ar šī jautājuma apspriešanu sākas jauni uzbrukumi
— ne jau hitleriešiem, ne jau ugunskrustiešiem vai
citiem fašistiem, bet gan visas pilsoniskās partijas
un grupas, lielas un mazas. pat tie vīri, kas tikai ar
šmuguli ir iekļuvuši Saeimā — visi redz tur, pā-
ri sociāldemokrātiem, vienīgos vainīgos — krei-
sās strādniecības frakciju un pret to vērš galvenos
uzbrukumus.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): De-
putāt Gulbi, nelietojiet apvainojošus izteicienus pret
deputātiem! ' Mums pastāv demokrātiska vēlēšanu
kartība, tāpēc ar «šmugulēšanos" neviens nevar ie-
kļūt Saeimā.

O. Gulbis (turpina): Bet ko Leikarts sāka par
Frišmani un Vinters par Kukaini? (Sauciens no
vietas: «Kukainis aizrāpojis!")

Vainīgi esot strādnieku un zemnieku frakcijas
deputāti. Man liekas, ka vainīgi ir tie, kas ar savu
politiku kārto saimnieciskās lietas, kas neiet vis uz
priekšu, bet atpakaļ, kas neizbēgami novedīs tautu
neizbrienamā purvā. Tie ir tie vainīgie! Ja tagad
valdībai «ļipa dreb", kā būs ar balsošanu par bu-
džetu, cikliela būs opozīcija — tos septiņus, kas
sed tur stūrī, vajaga padarīt nekaitīgus. Tie septiņi
esot tie vainīgie, kaut gan viņiem visas iespējas at-
ņemtas.

Buržuāzijai ir visas iespējas: preses un sapul-
ču brīvība. Buržuāzija var svabadi braukāt apkārt,
noturet_ sapulces un aģitēt pret strādnieku ievēlē-
tiem pārstāvjiem

^
Saeimā, kuriem gan ir lielāks ie-

spaids tautā nekā buržujiem. Ne demokrātiskajam
centram, ne jaunsaimniekiem, ne Budžem, ne kri-
stīgam Beldavam nav tik daudz balsu kā mums.
Vai tie 75.000 velētāju, kas savas balsis nodevušipar
mums, nav Latvijas pilsoņi? Vai viņi nav Latvijas
pavalstnieki? Vai kāds cits nekā Latvijas pilsoņi
varēja vēlēšanas piedalīties?

Kur šeļt ir tas demokrātiskais viedoklis par tau-
tas interesēm'? Tāda nav! Jūs esat sagrābuši va-

ru ar ieročiem, ar terroru, nostādamies pret lielāku
daļu vēlētāju. Vai tā ir demokrātija? Ja šo jūsu
demokrātismu atmasko un protestē pret tādu rīcību,
tad jūs sakāt — piemēram, kā deputāts Erniņš
teica —, ka strādnieku un zemnieku frakcija visu
laiku aģitējot pret valdību, bet ja to gribot darīt arī
citi, tad to neļaujot Iznāk tāda žēlošanās.

Tos, kas jūs atmasko, kas uzskata par savu
pienākumu uzlabot strādnieku stāvokli, kas prasa
strādnieku darba algu paaugtināšanu, kas palīdz or-
ganizēt strādniekuscīņai par sava stāvokļa uzlabo-
šanu, kas palīdz strādniekiem cīnīties pret buržuāzi-
ju, pret tiem dažādiem sindikātiem, tekstilsindika-
tiem un citiem, ar kuriem arī jūs neesat apmierinā-
ti, pret kuriem paceļas balsis, ka buržuāzija spiež
darba zemniecību, jūs visādi apkarojat Mēs ve-
dam īstu cīņu pret strādnieku un arī pārējo iedzīvo-
tāju izsūcējiem tiklab pilsētās, kā uz laukiem. Tas
nu, Jūk, pēc jūsu domām, ir tas pretvalstiskais un
nedemokrātiskais darbs.

Tai pašā laikā jūsu pusē redzam noteiktu Hit-
lera dievināšanu, iešanu Hitlera pēdās. Ja mēs par
to runājam, ja mēs to atmaskojam, tad uz mums tū-
liņ brēc, ka mēs graujot valsts pamatus, pārmet
«pretvalstisku darbību". Vai te nav vietā Berga
vardi,_ ka tagad valdība iet ceļu, ko bruģē uz tādu
diktatun^ kāda ir Vācijā? Pie mums Latvijā, var-
būt, nebūs nacionālsociālisti, bet viņi sauksies par
demokrātiska centra, jaunsaimnieku un citiem tam-
līdzīgiem fašistiem, vai arī zem citas izkārtnes sa-
grābs varu savās rokās.

Erniņš te teica, ka hitlerisms esot agrārās re-
formas nāve; bet vai tā nav agrārās reformas nā-

. ve, kad par pusvelti nopirktas sviesta mārciņas dēļ
Vācijā sabēgušiem Baltijas baroniem jūs gribat uz-
dāvināt puslīdz iekoptas jaunsaimniecības, kurās ie-
likti visi darba zemnieka mūža spēki? Kādreiz arī
.Budže teica, ka Baltijas un mūsu vietējie pelēkie
baroni spiežot Latgales strādniekus; Latgales zem-
niekus. Tāpat, kā agrāk Amerika veda. un nodarbi-
nāja melnos nēģerus, tā tagad Zemgales pelēkie ba-
roni ķer un ved Latgales mazos zemniekus un strād-
niekus, lai tos nokalpinātu par pusvelti; bet Jūs,
Budže, šeit pastrīpojat, ka ar hitleriešu vajāšanu iz-
nīcinot sviesta tirgu. Jums, Budžes kungs, ir tādas
pašas intereses kā visiem fašistiskās varas tīkotā-
jiem. Ja Saeimā nebūtu mūs, zemnieku un strād-
nieku frakcijas, kas zina, vai Jūs jau nestaigātu ar
hitleriešu nozīmi pie krūtīm. (Sauciens no vietas:
„Redz, _kas par varoņiem radušies!")

Demokrātiskais centrs savos kongresos ir pie-
ņēmis dažādus lēmumus ari par strādnieku un zem-
nieku frakcijas likvidēšanu. Šinīs kongresos ir pra-
sīts pārtraukt algu izmaksāšanu strādnieku un zem-
nieku frakcijas deputātiem. Šajos pašos kongresos
ir pieņemti lēmumi pārtraukt strādnieku un zemnie-
ku frakcijas deputātu izlaišanu no cietuma un neat-
ļaut viņiem stāties pie savu pienākumu izpildīšanas.
Vai šie demokrātiskā centra lēmumi nav ceļa bru-
ģēšana

^
fašistiskai diktatūrai? Tomēr daļa demo-

krātiskā centra biedru un daļa tās strādniecības, it
sevišķi ierēdniecības, ko Keniņš ar savām bungām
un Breikšs un_ Pīpiņu Berta u. ,c. ir mēģinājuši sa-
mulsināt, doma citādi; tie domā, ka nav vis strād-
nieku un zemnieku frakcija vainīga pie visām ne-
būšanām, kas Latvijā notiek, bet ka vainīgi ir de-
mokrātiska centra vīri.

Gribu atgādināt Zemgaļa un Kiršteina kungiem
— Kiršteins jau, tagad vicina kulaku pa gaisu —,
ka bija toreiz tur Valdemārpilī tanī sapulcē, kur
Jums_ uzstādīja tik daudz jautājumus — gan par
to, kāpēc valstij bija jāzaudē 200.000 dollaru, kāpēc
pielaists tik daudz korrupcijas, kāpēc valsts darbi-
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niekiem, samazinātas algas u. t t; tad Zemgaļa
kungs un_Kiršteina kungs atrada par prātīgāku aiz-
mukt. Ta arī bija viņu laime, jozemnieki un arī ap-
kārtnes valsts darbinieki bija.organizējuši kaut ko
tādu, lai tos kungus tā «pastrīpotu" ar sapuvušām
olām, ka viņi neietu vairs otrā vietā mānīt tautu.
Lūk, ta doma daļa zemnieku un valsts darbinieku,
kurus jus esat centušiesapmānīt!

Vēl par jaunsaimniekiem jāsaka, ka Erniņš iz-
teicās: vajagot pieņemt stiprākus represiju mērus,
vajagot pieņemt stiprākas represijas arī pret kreiso
strādniecību; bet viņš aizmirsa hitleriešus, uguns-
krustiešus un citus. Viņš aizmirsa, ka jaunsaimnie-
ku un sīkgruntnieku partijas nodaļās vienā otrā vie-
tā ir pieņemti citādi lēmumi; tur ir pieņemtas pro-
testa rezolūcijas pret strādnieku un zemnieku frak-
cijas likvidēšanu un ir izteikts protests pret taga-
dējās jaunsaimnieku un sīkgruntnieku valdības rī-
cību. Tagadējā valdība pietiekoši stigri neapkaro-
jot hitleriešus, viņa pietiekošā mērā neievērojot
jaunsaimnieku intereses, bet pirmā vietā stādot liel-
saimniekus. (Smiekli un saucieni no vietām: «Ku-
rā vietā tad ir tādi mēri?") — Pagaidait Mīlberga
kungs, to dokumentu Jūs redzēsit! Tādi'lēmumi ir
pieņemti daudz nodaļās, ka valdība nepietiekoši ap-
karo hitleriešus. Baltijas baroni, Baltijas vācu muiž-
niecība iebrauc šeit Latvijā, lai gādātu par hitlerie-
šu iespaida paplašināšanu, kas viņai dos iespēju at-
ņemt jaunsaimniekiem viņu zemi. Pret tiem jūs ne-
sperat nekādus soļus, bet visu savu varu vēršat ti-
kai pret strādnieku un zemnieku frakciju, pret to
frakciju, kura aizstāv arī jaunsaimnieku un sīkgrunt-
nieku intereses un atmasko tās nejēdzības, kādas
piekopj lauku un pilsētu lielburžuazija, kas iedzīvo-
jas uz jaunsaimnieku un sīkgruntnieku rēķina. Vai
par tagad sastādīto budžetu jaunsaimnieki atkal ne-
cels skandālu pret jums un nevis pret mums? Jūs
varat pieņemt lēmumus par strādnieku un zemnie-
ku frakcijas likvidēšanu, bet protesti nāk un nāks arī
uz priekšu pret jums pašiem.

Jums jāievēro, ka tie 75.000 vēlētāji, kas mūs
šeit ir ievēlējuši, nāk arī no jaunsaimniekiemun dar-
ba zemniekiem, un ka mums balsu ir vairāk nekā
jums. Jums valdīšanai ir tikai stiķi.

Vēl tālāk man jāsaka daži vārdi par zemnieku
savienību. Tā šoreiz izturas ļoti rezervēti. Man
liekas, ka tas stāv sakarā ar to pašu valdības jau-
tājumu. Kad sastādījās tagadējā valdība, tad gal-
venā noteicēja tās sastādīšanā bija lauku lielbur-
žuazija, Zemgales apgabals. Tagad, kad zemnieku
savienības valdība taisās izčibēt, šie vīri izturas ļo-
ti rezervēti. Viņi zina, ka šī valdība ir lauku liel-
buržuazijas interešu aizstāvētāja, un to, ko viņi grib,
to, lūk, šie mazie gariņi izpildītāji kā Budže, demo-
krātiskais centrs un jaunsaimnieki, tāpat arī kristī-
gie un citi pildīs. Ja zemnieku savienība no viņiem
prasīs, lai dara reiz galu tai opozīcijai, kuras dēļ
rodas grūtības lauku un pilsētu strādniecības _ ap-
spiešanā un izģērbšanā, tad viņi to darīs. Tāpēc
bija tā rezervētā Birznieka kunga runa par sviestu,
diplomātiju, valdību un interesēm, kur viņš nekā
vairāk konkrēta par hitleriešiem nepateica.

Tālāk jāsaka, ka Leikarts šeit ākstījās, aizstā-
vēdams savus leģionārus, savu Hitleru un savas
sievas izprecētāju. Jāpiezīmē tikai viens. ŠisLei-
karts prasa stigru roku no iekšlietu ministra kor-
rupcijas apkarošanā. Lūk, «viņš aģitējot pret kor-
rupciju". Bet vai Leikarts pats pret sevi ari prasa
ievadīt stingru tiesu, par viņa korrupcijām, par tiltu
būvēm u. t. t? Tā politika, ko prasa Leikarts, ir
lielākā korrupcijas veicināšana; tāpēc atliek tikai
apvienoties vienam korrupcijas tēvam ar otru.

_ Mūsu frakcijas deputāts Bergs, runājot par
strādnieku vienoto fronti, par tiem 75.000 un vēl ci-
tiem buržuāzijas izģērbtiem un apspiestiem zem-
niekiem un strādniekiem, jau aizrādīja, ka jābūt uz-
manīgiem pret visu šo kungu prasībām par strād-
nieku un_ zemnieku frakcijas likvidēšanu. Tādēļ
mes, strādnieku un zemnieku frakcija, aicinām
strādniecību skatīties uz savu buržuju darbiem un
neklausīties tikai tos skaistos vārdus, ko jūs runā-
jat par strādnieku interešu «aizstāvēšanu", kad jūs
esat pie strādniekiem.

Strādniecībai jāorganizējas par savām intere-
sēm. Jus, Budžes kungs, to uzskatīsit par pretval-
stisku aģitāciju, kad_ es saku, ka strādniecībai jā-
organizējas par savam interesēm. Strādnieku or-
ganizācijas netiek atļautas, bet jūs turpretim organi-
zējaties par visiem 100%, un valsts un valdība jums
atdāvina no strādniekiem iekasētos grašus, lai jūs
varētu organizēties. Jus prasāt, lai strādnieku un
zemnieku frakcijai nemaksātu algu. Jā, kas tad vai-
rāk maksa nodokļus un no kā vairāk iekasē visā-
da veida nodevas, ja ne no strādniekiem? Ja šie
strādnieki, kas maksa nodokļus, sūta Saeimā savus
pārstāvjus, tad šiem pārstāvjiem ir pirmām: kārtām
tiesības uz saņemamo algu, nevis jums. Strādnie-
ku deputātiem ir tikai viena alga, bet jums viņu ir
desmit.

Es gribu griezt vēlētāju uzmanību arī uz so-
ciāldemokrātu frakciju un uz sociāldemokrātu par-
tiju; viņu biedrus, SSS_un «Darba jaunatni" sāk va-
jāt līdzīgi kreisai ^evolucionārai strādniecībai, — tos
biedrus, kuri uzsāk cīņu un prasa no jums sadarbī-
bas pārtraukšanu ar buržuāziju. Bet jūs neprotat
pat protestu izteikt savā avīzē; pat tik daudz jūs ne-
turat par vajadzīgu pateikt, nemaz nerunājot par cī-
ņas uzsākšanu pret to terroru, kas vēršas pret jūsu
SSS un «Darba jaunatnes" biedriem. Reiz par vi-
sam reizēm jāsaka: ja jūs gribat aplaimot strādnie-
cību ar ko tamlīdzīgu kā viņu interešu aizstāvēšanu,
tad nevar taču būt divas šo interešu aizstāvēšanas.
Jus sadarbojaties ar buržuāziju, aizstāvat buržuju
intereses un runājat par strādnieku interesēm. Bet
kur šīs strādnieku intereses ir jāaizstāv, tur jūs ne-
esat klāt.

Kad mēs jums piesūtījām vienotas frontes piedā-
vājumu un uzaicinājmu, Menderis teica, ka par vēlu
mēs nākot. Ko tas nozīmē? Vai tad sociāldemo-
krātu partija, kas ierosināja jautājumu par hitleriešu
izraidīšanu, tagad, kad buržuāzija izvirza jautājumu
par_ strādnieku un zemnieku frakcijas likvidēšanu, ir
nolēmusi neko nedarīt, lai aizstāvētu strādnieku un
zemnieku frakciju, lai aizstāvētu revolucionāro strād-
niecību, lai aizstāvētu viņas pārstāvjus? Vai ir kāds
cits lēmums, vai Menderis to saka tādēļ, ka mums
nav pieņemams jūsu internacionāles piedāvājums
pievienoties jūsu frontei, t i. sadarboties ar buržu-
āziju? Mēs domājām, ka vēl nav par vēlu. Ja so-
ciāldemokrātiskie un revolucionārie strādnieki līdz
šim visā pilnībā nav vēl kopēji cīnījušies pret fa-
šismu, tad viņi to tūliņ var darīt ;? par vēlu vēl nav.
Vācijā jūsu biedri arī vēl šodien nekā nedara, lai
pārtrauktu buržuāzijas ajilaizīšanas sakarus ar hit-
leriešiem. Vai tur nav par vēlu? Tur ir ne tikai
par vēlu, bet daudzreiz par vēlu, bet jūsu «biedri"
sociāldemokrāti tomēr nenāk pie saprāta. Kas zi-
na, ja Latvijā nodibinātos tāds pats fašistu bandu
asiņains režims, kāds ir Vācijā, vai arī tad jūs cī-
nītos vienotā frontē ar revolucionāriem strādniekiem
pret buržuāziju, vai arī tad jūs pārtrauktu sadar-
bību ar buržuāziju, ja par šo jūsu sadarbību un sa-
viem pakalpojumiem buržuāzija jūs izpļaukātu un
iespļautu acīs, kā tagad Hitlers dara Vācijā? Kas

»
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zina. vai ar jums nenotiktu tas pats, kas ir noticis
ar jūsu biedriem Vācija? Kur tad te ir tas novēlo-
jams? Ja šodien mes gribam uzsākt cīņu, tad vēl
nav par veluj bet jus šo mušu piedāvājumu savā
prese izķengājat un nosaucat par provokāciju. Ja
mes aicinām jus kopēja cīņa un uzaicinām jūs pār-
traukt sadarbību ar buržuāziju, jūs to saucat par
provokāciju.

Sakaitkur te ir strādnieku interešu aizstāvē-
šana!? Strādnieku intereses jūs neaizstāvat; tie ir
tikai tukši vardi, ko jūs runājat. Ievērojot to, buržu-
āzija nesaka, ka likvidējama Saeimas sociāldēmo-
kiatu frakcija, bet prasa jūsu organizāciju-SSS un
«Darbajaunatnes" likvidēšanu, Buržuāzija prasa to
organizāciju likvidēšanu tapec, ka tās ir revolucio-
nārākas par jums, un prasa sadarbības pārtraukšanu
ar buržuāziju. Buržuāzija prasa šo, organizāciju lik-
vidēšanu līdzīgi Vācijai. Vācijā sociāldemokrātufrakcija pastāv, bet viņu organizācijas nepastāv. Jūs
nekanedarat, pat nemēģināt darīt savu organizāciju
aizstāvēšanai tapec buržuāzija, pret jums neuzstā-
jas, nesaka, ka_ jālikvidē sociāldemokrātu frakcija,
bet gan prasa jūsu organizāciju-SSS un «Darba jau-
natnes" likvidēšanu. _ Ta tad mūsu buržuāzija iet
Vācijas hitlerieša pēdās, un jūs, sociāldemokrāti ie-
ņemat Vācijas sociāldemokrātu pozīcijas. Mēs sa-kām, ka vel nav par vēlu, ja sociāldemokrātiskie unciti strādnieki noorganizē vienotu fronti cīņai pret
buržuāzijas un fašistu uzbrukumiem.

Buržuāzija organizē vienotu fronti pret strād-niecību, lai strādniekus izģērbtu un likvidētu strād-nieku un zemnieku frakciju Saeimā. (/. Breikšs no
vietas: «Laiks jau sen likvidēt!") Jūs to varatsaukt par pretvalstisku vai citādi. (Sauciens no vie-tas: «Kommunistisku!") Breikšs nāks un pateiks topašu, ko citi, proti — ka strādnieku un zemniekufrakcija ir_ jālikvidē, jo ja tādas frakcijas nebūtu, tad,varbūt, demokrātiska centra Ķēniņam nebūtu bijusijāiesniedz demļsija, varbūt, nebūtu bijuši jātaisa da-žādi kūleņi ierēdņu jautājuma, jo šeit nebūtu to, kasjus atmasko. To jus_ uzskatāt par pretvalstisku dar-bu. Jus prasat_ strādnieku un zemnieku frakcijaslikvidēšanu, tapec ka viņa atmasko jūsu nodomus,
Jus to saucat par pretvalstisku darbu, bet strādniekidoma citādi.

Priekšsēdētāja biedrs J.Rancans: Vārds depu-tātam Sternam.
J.Šterns(progresīvā apvienība): Augstais nams!

Katram ir saprotams, ka valstij ir viss vienalga, kasto grauj, vai tas saucas par kommūnistu, leģionāru,
ugunskrustieti vai citu — katrs, kas cīnās pret taga-
aejo valsts iekārtu un satversmi, ir valsts grāvējs,un pret viņiem visiem vienlīdzīgi asi un noteikti jā-
uzstājas

^ Taisnība, mums ne vienmēr lieto vienlī-dzīgu mērogu, jo dažreiz uz kreiso spārnu skatās
aaudz stingrāk neka uz labo spārnu, Mēs šodien
šeit diezgan vienprātīgu redzam noskaņojumu arīzemnieku savienība, jo Birznieka kungs diezgan no-teikti, pateica, ka arī _ viņi prasot vienlīdzību pret
valsts grāvējiem. Mes ceram, ka valdība šo vien-
līdzību realizēs, un nebūs nekādas žēlastības pret
valsts grāvējiem ka no labas, tā no kreisās puses.

Šeit deputāts Leikarts uzstājas asi pret kommū-
iīistiem, bet ļoti mīlīgi pret tiem valsts grāvējiem,
kas mums var but daudz bīstamāki nekā kommu-
nisti. (P. Leikarts no vietas: «Oi, oi!")

Leikarta_ kungs, ir _redzams, ka Jūs esat iegri-
muši sava kūdras purva un neesat sekojuši tam, kas
notiek valstī. Ja tas ta nebūtu, tad Jūs te nenāktu
un neteiktu nepatiesību, proti, ka Skuienieks savā
laika ar savu likumu esot ielaidis Latvijā daudz žīdu.

Leikarta kungs, papriekš paņemiet un izlasait to li-
kumu, tad Jus redzēsit, ka minētais likums taisni re-
gulē ārzemnieku ielaišanu Latvijā. Pirms tam bija
gadījumi, ka_ viena pašā Ministru kabineta sēdē tika
ielaists vairāk ārzemnieku nekā ir ielaists ar visu šo
likumu. Minētais likums noteic, ka nevar dot Latvi-
jas pavalstniecību tādiem ārzemniekiem, kas izvai-
rījušies no Latvijas brīvības cīņām, tāpat arī tādiem,
kas sodīti par_ krimināliem noziegumiem. Ja šos no-
teikumus ievērojam, tad skaidrs, ka šis likums aiz-
ver durvis ārzemniekiem. Jus, Leikarta kungs, lai-kam esat visu to nogulējuši savā kūdras purvā, tā-
pēc arī nezināt likuma īsto saturu un sekas.

Tālāk Leikarts te pateica daudzreiz dzirdēto,
ka mes uzbrūkot brīvības cīnītājiem. Man šķiet, vi-
siem ir skaidrs, ka ne katrs brīvības cīnītājs vēlāk
iederas mierīga dzīve. Tas, kas ir bijis brīvības cī-
nītājs — un tādu, jāsaka, ir ļoti daudz —, vēlāk pa-
rasta dzīve nekādi neiederas. Bieži vien šie cilvē-
ki, ja ta varētu izteikties, lec no sliedēm laukā un pa
lielākai daļai ņem bēdīgu galu. Tā, saprotama lie-
ta, ir bēdīga paradina. Ja nu tagad brīvības cīņu
dalībnieks pulkvedis-leitnants Ozols grib cīnīties pret
to valsti, pret to valsts iekārtu, ko viņš ir palīdzējis
nodibināt, tad jāsaka, ka mušu ministra kungs vēl ir
bijis par mīkstu pret šiem kungiem. Ja starp minē-
tajam personām ir cilvēki, kas ir piesavinājušiesvirs-
nieka paikapi un svešu uzvārdu, ja Plan-Dubrovskis
velak izradās par mušu pašu Plāni, tad, man šķiet,
velti Leikarta kungs grib viņus aizstāvēt. Leikarta
kungs, redziet, pie kādas sugas Jūs pats piederat! —

Tālāk Leikarta kungs uzbruka strādnieku spor-
tistiem. Es negribu viņus aizstāvēt — man viņi nav
jāaizstāv, jo viņiem netrūkst aizstāvju; bet mēs re-
dzam, ka tādi sportistMr ne tikai strādniekiem — ir
nodibinājušies arī dažādi «vilki", «lāči" un — jods
viņu zina, ka viņus visus vēl sauc! Ja mēs gribam
apkarot vienus, tad vajaga apkarot arī otrus.

Leikarta kungs, Jūs loti asi šeit uzstājaties pret
sociāldemokrātiem un atrodat pie viņiem desmitiem,
pat simtiem nāves grēku. Es negribu viņus aizstā-
ve^ bet gribu tikai parādīt, Leikarta kungs, ka Jūs
runājat vienu, bet darāt ko citu. Mums no agrārās
reformas laikiem ir pazīstama viena ļoti populāra
persona; tas ir bijušais deputāts Lindiņš. Viņš bija
socialdemokrats.bettad viņam likās, ka viņš ir mal-
dījies, unviņš pārgāja pie maziniekiem; taču vēlāk
viņš aizgāja atpakaļ pie sociāldemokrātiem. Ja nu
mes jautajam, kur tad Leikarts dzīvo, tad izrādās,
ka Leikarts dzīvo tā paša Lindiņa kunga dzīvoklī._ anī pašā laika, kad Jus uzbrūkat Lindiņam, Jūs va-
rat but viņam arī labs draugs. Tā tad no vienas pu-
ses Jus metat apvainojumus uz cilvēkiem un pasa-
kāt, ka tie nekur neder, bet paklusām šie cilvēki
Jums ir jabakie_ draugi. Tad, Leikarta kungs, va-
jagaatklāti uzstāties, tad vajaga nākt šeit un pateikt
droši un skaidru „Es neaizstāvu tagadējo valsts
iekārtu, es aizstāvu dažādus «krustiešus" un leģio-
nārus; es aizstāvu tos, kas tanī dienā, kad Vācijā
bija nodibinājies hitlerisms, kliedza: «Lai dzīvo Hit-lers", kuri griezās pie Hitlera: «Lūdzu, pasakait,
Hitlera kungs, ka mums Latvijā rīkoties"." — Jūs,
Leikarta kungs, gribat teikt, ka tie ir Latvijas aiz-
stāvji! (P. Leikarts no vietas: «Kad es to esmu tei-
cis? —_ Paskataities stenogrammās!" — Troksnis,
Priekšsēdētājs zvanī.) Nevar būt šausmīgāka node-
vēja Latvija parto, kas griežas pie mūsu vislielākā
ienaidnieka! Mes zinām, ka Vāciju vada un valda
mušu bijušie baroni, kas no šejienes ir aizgājuši. Mēs
redzam, ka viņi dubultīgi parāda tur to mākslu, ko
viņi pie mums paradīja 1905. gadā. Tagad rodas
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cilvēki, kas prasa vļņiem padomus, un šie cilvēki un
tā partija grib būt tā, kas Latvju vedīšot gaismā!

. Leikarta kungs šeit aizstāvēja šos cilvēkus, viņš
uztraucas par to, ka viņš nav šoreiz aizstāvējis Štel-
macheru, bet sakait, kāda tad ir starpība starp Štel-
macheru, dažādiem «krustiešiem" un ozoliem? Tie
taču visi ir metānu pār vienu kārti! Viņi visi ir La-
tvijas demokrātiskas iekārtas grāvēji un nodevēji. Ja
nu Jūs nostājaties viņiem līdzās un vēl aizstāvat tos,
ja Jūsaizstavat viņu lietas, tad Jūs esat tāds pats
nodevējs ka_ viņi, un Jums gaidāms tāds pats sods
kā tiem pārējiem! (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): Vārds
deputātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Šajos jautājumos valdībai un
it sevišķi iekšlietu ministrim jābūt ļoti uzmanīgiem;
es teikšu vēl vairāk — jābūt noteikti stingriem un
pat asiem, jo tās tendences, kas izpaužas sabiedrībā
un vēl taisni pēdējā laikā, attiecībā uz kurām šeit
Augstajā namā ir pieņemti zināmi lēmumi, nav at-
slābušas, bet bezkaunība un drosme graut valsts pa-
stāvošo iekārtu ir pat vēl augusi, drosme noārdīt no
mūsu Saeimas sienas tos uzrakstus, kas tur ir, ir pat
vēl pastiprinājusies,

Šeit Augstajā namā deputāts Leikarts šodien
burtiski teica tādus vārdus, ka šī Augstā nama
priekšsēdtāja dēls esot uzdrošinājies apvainot Hit-
leru. Leikarta kungs, vai Jūs tā neteicāt? (P. Lei-
karts no vietas: «Uzbruka!") Jā, uzbruka! Ja
Jūs gribat Hitleram un hitleriešiem stērbeles laizīt,
tad darait to, bet nedarait to no šīs augstās kate-
dras,. Ja Jūs ar šo solidarizējaties, tad pasakait
skaidri, kas Jūs esat. Jūs esat mūsu valsts, agrārās
reformas un visu citu mūsu revolucionāro sasniegu-
mu grāvējs. Tas man jāpasaka skaidri un gaiši vi-
sai mūsu zemei, kas Jūs, Leikarta kungs, esat, un ar
kādiem tumšiem elementiem Jūs šeit draudzējaties.

Vai Jūs nezināt, kur šie pavedieni aiziet? Mēs
zinām, ka viena daļa vācu sabiedrības reformē „Ri-
gasche Rundschau'u", kur agrākos demokrātiskos
darbiniekus izmet ārā? Kāds kungs Kregers un arī
Vitrams nesen politiskos nolūkos braukuši uz Vā-
ciju. Leikarta kungs, Jūs ejat tiem pavadā, tikai es
nezinu, vai apzinīgi, vai aiz savas muļķības. Ja Jūs
nākat un to še aizstāvat, tad es domāju, ka latviešu
zemnieks un sevišķi laucinieks parādīs Jums, Lei-
karta kungs, bomi par visām šīm lietām, kurās Jūs
saistāties un solidarizējaties ar šādiem tumšiem un
noziedzīgiem elementiem.

Tie, kas sedzas ar savu leģionismu un visām ci-
tam lietām, ir tie, kas sedz šos tumšos darbus, kas
grib zināmā mērā ar bruņotu spēku nākt un diktēt
mums vienu vai otru savu uzskatu,

Šis jautājums, varbūt, nav tik nopietns, ja pē-
dējās dienās sakarā taisni ar šo lietu nebūtu pacēlies
viens ārpolitikas jautājums. Proti — Vācijas valdī-
ba jrdevusi rīkojumu, sākot ar šodienu neielaist Vā-
cija Latvijas sviestu. Es domāju, ja tam būtu bijuši
kādi motīvi, tad vispirmā kārtā bija jārēķinās ar kār-
tīgu tirdzniecības līguma uzteikšanu. Tur taču ir
iekšā vispārīgās labvēlības klauzula, kura nozīmē
to, ka ja vienam kaut ko piemēro, tad tas seko arī
tālāk. Tad vajadzēja rasties sevišķam stāvoklim, lai
pret visām citām valstīm reaģētu tāpat, bet ja tādā
veidā reaģē tikai pret vienu valsti, pret Latviju, tad,
es teikšu, tas noteikti notiek ar mūsu labā spārna
līdzdalību,

Es to vēlreiz uzsveru, un valdības pirmais pie-
nākums ir rūpēties par to, lai kaitīgos elementus no-
Krālumā Saeimas Stenozrafu
blroļi Rīgā. Saeima» Jaukumā,

liktu drošā vietā, kaut arī viņi ir mūsu valsts pilsoņi,
lai viņi dabū just, ka tā nevar rīkoties.

Kas attiecas uz saimnieciskām sankcijām... —
Vestermaņa kungs smaida. Es domāju, ka vienu daļu
jūsu vēlētāju, tomēr interesē šī lieta. Ja Latvijas
sviests ir tāds, ko vairs nevar ņemt pretim, tad vā-
cu metāla izstrādājumi^— adatas, kniepadatas un
naži arī var kļūtpar tādiem mūsu zemē. Latvijas
zemnieks un pilsētnieks būs tik apzinīgs, ka pratīs
atbildēt uz tik bezkaunīgu izaicinājumu. Ja tā rīko-
jas, tad visai sabiedrībai kā vienai jāuzstājas pretim.
Mums var but noteikta atbilde uz Vācijas aziatisko
paņēmienu — lai gan tur ir Eiropa, jo šis paņēmiens,
ko, ta tagad lieto, grib iespaidot mūsu sabiedrisko
dzīvi.

Leikarta kungs to nesaprot Viņš nāk un runā
šeit to, ko viņamiečukst štābā noziedzīgi elementi,
kuri .ir bāžami krātiņa. Jus ejat ar viņiem kopējā
fronte, viņu pavada.

Leikarta kungs, man Jums vēl jāsaka, ka apzi-
nāti vai neapzināti Jums ir kopēja fronte ar kom-
mūnistiem. _ (Starpsaucieni; priekšsēdētājs zvanī.)
Šeit Saeima tas, varbūt, neizpaužas tik spilgti kā
ārpus Saeimas, bet Berga, Leikarta un Krēgera, kas
ir braucis uz Vāciju — visu_ viņu domas pagaidām
ir vienādas; ir tikai jautājums— kurš kuru...
(Starpsaucieni.)

Tāda ir tā lieta; tāpēc visiem tiem, kas stāv uz
mušu republikas pamatiem, vai nu tie būtu no labā
spārna, centra, vai kreisā spārna, jāpieliek visi spē-
ki, lai šo iegūto dārgumu pasargātu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds depu-
tātam Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Vis-
pirms man jāatbild deputātam Šterna kungam, kas
izteica tādas domas, ka mēs nedrīkstot kritizēt savu
satversmi un vērsties pret to.

Kas tad mūsu satversmē ir paredzēts? — Sa-
tversmes 79. pantā ir runa par tautas nobalsošanu,
par Satversmes grozīšanu, tā tad ir paredzēts, ka
satversmi var gan grozīt, ka tā nav tāds iestādījums,
kas būtu dibināts uz mūžīgiem laikiem, kam nedrīk-
stētu pieskarties, ko nedrīkstētu kritizēt. Kur tas
rakstīts? — Satversmi mēs varam kritizēt, cik gri-
bam. Satversmes 79. pantā paredzēts, ka šo jautā-
jumu var nodot tautas nobalsošanai, tā tad tauta var
nobalsot par satversmes grozīšanu. (Starpsaucieni.)

Ja jūs domājat, ka jaunāzemnieku apvienība un
leģionāri ir noziegušies pret valsti, kritizējot sa-
tversmi, ka viņi ir noziegušies tāpēc, ka grib panākt
satversmes grozīšanu, ko jūsar to pierādāt? Sakait,
kur jūs savu vēlētāju starpā atradīsit tādu muļķi, kas
šo jūsu dēmagoģiju pieņems par «skaidru naudu"!
Es par progresīvās apvienības vēlētājiem esmu aug-
stākās domās nekā jūs. Tas ir ļoti bēdīgi, ka jūs sa-
vus vēlētājus vērtējat tik zemu.

Teica, ka brīvības cīnītāji, kas kara laikā gan
bijuši labi, tagad nekur vairs nederot. Vai viņi der,
vai neder, par to nestrīdēsimies; bet es saku, ka vi-
ņiem vajaga dot vismaz minimālākās tiesības — aiz-
stāvēties tiesā. To es teicu un neko vairāk; bet jūs
viņiem pat. šīs tiesības negribat dot Cilvēki, kas ir
piedalījušies Latvijas atbrīvošanā, ir cietumā bez
tiesas sprieduma. (Starpsaucieni pa kreisi.)

Jūs salīdzināt siseņus ar vanagiem un ērgļiem.
Kā tos var salīdzināt? Tās ir biedrības, kas ar po-
litiku nenodarbojas, bet SSS speciāli nodarbojas ar
politiku un politiski audzina arī savus biedrus. Pil-
soniskās biedrības, kas tikai mazliet ir pieskārušās
politikai, jūs tūlīt slēdzat. Nē, vajadzīga vienāda
mēraukla! Nekādas priekšrocības sociāldēmokra-
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tiem! Nedomājiet, ka mēs izcīnījām demokrātiju ti-
kai sociāldemokrātu partijai! Nē, tiesībām, kas ir
sociāldemokrātiem, jābūt arī citiem pilsoņiem.
(Starpsaucieni sociāldemokrātu solos.)

Šterna kungs sacīja, ka es dzīvojot pie sociālde-
mokrāta Lindiņa. Ko Jūs ar to gribējāt teikt? (Sau-
ciens no vietas: «Dzīvo pie brlesmoņa!")_ Ja kādam
cilvēkam ir citādi ieskati kā man, vai tāpēc es ne-
varu dzīvot pie viņa? (Saucieni no vietām: «Nevar,
nevar!") Kur Jums šeit ir loģika? Es Jums varu
pastāstīt, ka manā kūdras pakaišu komanditsabie-
drībā ir Lindiņš no kreisās puses, tad —? kāds zem-
nieku savienības biedrs un divi no jaunās zemnieku
apvienības. Dēmagoģija, ko Jūs šeit dzenat, ir ti-
kai tāpēc, lai saceltu putekļus ap kūdras pakaišu ra-
žošanas uzņēmumu.

Breikša kungs, vai Jūsu akcijas tik stipri kritu-
šas, ka Jūs gribat tās, tautas acīs uzlabot, uzbrūkot
jaunai zemnieku apvienībai, uzbrūkot Leikartam, ka
es it kā aizstāvot hitleriešus. {J. Breikšs no vietas:
..Ja, ja!") Kad es to esmu teicis! Es atzīstu, ka
mums nav jāiejaucas citu valstu iekšējās darīšanās,
un ka mēs nevaram apvainot citu valstu valdības
galvas! (Sit ar dūri uz katedras.) Tā ir starptau-
tisku tiesību prasība! To prasa elementārākā pie-
klājība.

Jūs nekaunaties apgalvot, ka es aizstāvot Štel-
macheru, kas sūtījis telegrammu Hitleram. Ozols
nav hitlerietis, nav štelmacherietis. Jūs interesē vi-
sus bāzt vienā maisā. Visus, kas kritizē mūsu sa-
tversmi un nevēlamās parādības, kas grib atvērt
tautai acis, tos visus jūs gribat pabāzt zem Hitlera
segas, pataisīt par hitleriešiem. Tas Jums neizdo-
sies! Kad runāja par attiecīgo biedrību slēgšanu, es
skaidri un gaiši deklarēju, ka hitlerisms ir bīstama
parādība, un ka hitlerismu visvairāk veicina sociāl-
demokrāti un kommunisti, graujot demokrātisko ie-
kārtu un prasot diktatūras ievešanu, tāpēc pret vi-
ņiem jāieņem stāvoklis. Arī šodien es teicu, ka tik
tālu, cik tālu sociāldemokrātu pieprasījums vēršas
pret šejienes vācu hitleriešiem, cik tālu valdība pret
tiem nav spērusi attiecīgus soļus, tik tālu sociālde-
mokrātiem ir taisnība. Tomēr, neskatoties uz visu
to, Jūs, Breikša kungs, nekautrējāties nākt un ap-
galvot pretējo.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds depu-
tātam Bērziņam.

_J. Bērziņš (zemnieku savienība): Godātie de-
putātu kungi! Jautājums, par kuru mēs šodien vai-
rāk stundu debatējam, bez šaubām, ir ļoti svarīgs
jautājums. Pēc manas dziļākās saprašanas tas ir
svarīgs tāpēc, ka te nav tik daudz runa konkrēti par
atsevišķu personu vai grupu nodarījumiem, bet te
ir saskatāmi diezgan nopietni draudi visai mūsu pa-
stāvošai valsts iekārtai. Es te tagad nedomāju par
adresi, virsrakstu, ar ko sociāldemokrāti šo jautāju-
mu ir adresējuši Ministru kabinetam, bet gan par to
garuko _dažādas organizācijas un personas rada un
audze mūsu zemē.

Pēdējie_gadi, _kas ir uzlikuši lielus pārbaudījumus
saimnieciska ziņā visām pasaules valstīm, smagi ir
skāruši

^
arī mūsu tautu. Tas, saprotama lieta, ir sa-

cēlis kājas mūsu saimnieciski smagi nogurušo tautu,
un to nu tagad grib izmantot vesela sērija ļaužu, kas
agrāk valsts radīšanas darbā nav redzēti. Pirms
15 gadiem viņu šai darbā nebija. Tagad nu bijušie
rotas skrīveri un izmesti karavīri ir uzņēmušies ties-
nešu lomu, tagad šie kungi sava laikraksta virspusē
ir likuši teikumu: «Mēs atbrīvosim Latviju vēlreiz!"
— Sakait, deputātu kungi, kur šie kungi bija, kad
Latviju atbrīvoja, kur tad tie bija! Kur viņi bija,

kad pie Rīgas vārtiem stāvēja Bermonta bandas,
kad mums bija jācīnāsLatgales purvos, kad ar iero-
čiem rokās vajadzēja apliecināt savu padevību La-
tvijai — kur tad bija šie kungi? (P. Leikarts no
vietas: «Viņi cīnījās!") — Nē, toreiz viņi necīnījās!
(P. Leikarts no vietas: «Tie ir meli!").

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Leikart,
saucu Jūs pie kārtības!

J. Bērziņš (turpina): Leikarta kungs, ar tādiem
paņēmieniem tikai kādā mītiņā vai kādā sapulcē var
argumentēt pret savu politisko pretinieku, bet es do-
māju, ka šinī Augstajā namā, kur taču ir vairāk vai
mazāk kvalificēti politiski spriedēji, ar tik vienkār-
šām rupjībām, ar tik vienkāršu nekrietnību nevienu
ne pārliecināt, ne apklusināt nevarēs. (P. Leikarta
starpsaucieni; priekšsēdētāja biedrs zvanī.)

Ja mēs šodien pieskārāmies šim svarīgajam jau-
tājumam, tad, J_ez_ šaubām, būtu pamatoti domāt, ka
Augstajā nama, tāpat arī ārpus šī nama, saprot to,
kādas dienas Latvijai un latviešu tautai gatavo šie
«taisnības meklētāji", Latvijas satversmes «aiz-
stāvji" un demokrātiskās iekārtas «sargi". Ne sar-
gāt viņi grib (P. Leikarta starpsauciens: «To mēs
panāksim!") Latvijas demokrātisko iekārtu, nedz
latviešu tautu vest pretī labākai nākotnei. Tas nav
šo cilvēku nolūks, tas nav šo cilvēku mērķis. Va-
ras sagrābšana — tas ir tas ideāls, tas ir tas mērķis,
kuram kalpojat Jūs, Leikarta kungs, un Jums līdzīgi
cilvēki; varas sagrābšana — lai pēc tam paši nezi-
nātu, ko ar šo varu iesākt.

Leikarta kungs, Jūs sakāt, ka Jūs kritizējat po-
lītiskās partijas un valsts iekārtu. Tā nav valsts
iekārtas kritizēšana — tā ir valsts iekārtas grauša-
na. Leikarta kungs,, ir ārkārtīgi liela starpība starp
kritizēšanu un starp trūkumu, novēršanu un labo-
šanu.

Ja Bergs šeit nāk un pasaka, ka vajadzīga cita
kārtība, ka šī valsts nekur neder, tad pusstundu vē-
lāk nāk Leikarts un saka to pašu, ka valsts nekur
neder. (P. Leikarta starpsaucieni.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāt Lei-
kart, es būšu spiests likt Jūs izraidīt no zāles!

J. Bērziņš (turpina): Es, Leikarta kungs, ne-
saku, ka Jūs esat kommūnists; es neesmu to teicis
ne še, ne kādā citā vietā, bet es saku, ka atsevišķos
momentos, kā tas bija Vācijā, kad tur sagrāva pa-
stāvošo iekārtu, vienādu dziesmu dzied galējie krei-
sie un galējle_ labie. Viņi ved vienādu cīņu, viņiem
ir vienāds mērķis. Bet kad izšķīrās jautājums, kas
var sagrābt varu savās rokās, tad izrādījās, ka to
varēja Hitlers.

Tas pats ir ari mūsu zemē. Mums objektīvi jā-
pieiet visiem šiem jautājumim, un katrs viens, kas
tautā dragā ticību uz mūsu valsti, kas tautā dragā
ticību uz mūsu valsts cēlējiem, kas dragā mūsu valsts
autoritātes, nav metami pār citu kārti, kā tikai pār
to, pār kuru met tos, kas atklāti zināmi kā Latvijas
valsts ienaidnieki. Tas ir gluži vienalga, kādā vei-
da tas tiek darīts, kādā veidā iet uz valsts sagrau-
šanu — vai nu nesot priekšā nacionālo karogu, vai
sarkano karogu; tas ir gluži vienalga, ja mērķis ir
viens un tas pats, ja nolūki ir vieni un tie paši, joabi
tie ir naidīgi mūsu Latvjas valstij.

Šodien mēs esam daudz runājuši par šo jautā-
jumu

^
esam daudz izteikuši savus uzskatus par šo

ļoti sāpīgo jautājumu. Es_ domāju, mums ir pamats
domāt un skatīties platākam acīm tanīs dienās, kas
mums vel ir priekšā, platākām acīm skatīties uz
,tiem nolūkiem, kādi ir tādam organizācijām kā «Le-
ģionam" un citam līdzīgām organizācijām — platā-
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kām acīm skatīties uz to, košīs organizācijas gata-
vo mūsu valstij. Šo organizāciju nolūks nav demo-
krātijas sargāšana, demokrātijas stiprināšana; tām
ir pavisam citi mērķi. _ Tas ir tikai mēģinājums iz-
mantot pašrejzējo stāvokli, pašreizējo nogurumu
tauta, lai varētu uzkundzēties.

Janu tie vēl būtu bijuši mūsu tautas labākie cil-
vēki, tādi cilveki,_ kuriem pagātnē patiešām ir kādi
cēli darbi; tad mēs vēl varētu to saprast tā vai ci-
tādi. Bet šie cilvēki nāk no tumšākiem kaktiem, tā-
pēc mums ir iemesls baidīties no viņiem, un tāpēc
mums ir iemesls meklēt līdzekļus, lai līdzīgus cilvē-
kus un personas ar līdzīgiem uzskatiem varētu sa-
valdīt

Leikarta kungs, ja Jūs esat tik nemierīgi, kur
es Jums vel nemaz neesmu pieskāries, tad Jūsu gai-
tas.̂ Leikarta kungs,, nav bijušas no skaistākām, uz
kuram kāds cilvēks varētu atsaukties. Jūs, Leikar-
ta kungs, ar savu personīgo dzīvi, ar tiem darbiem,
kurus Jus valsts labā esat darījuši, ne no šīs kate-
dras, ne arī kādā citā vietā nevarat lepoties. (Starp-
sauciens.) Leikarta kungs, vai Jūs nezināt vienu
deputātu, kuram 1927./1928. gadā bijuši komerciāli
sakari ar tikko apcietināto spiegu Čauli? Vai Jūs-,
Leikarta kungs, nezināt vienu deputātu, pie kura
viens no valdes locekļiem staigājis ar čigānu kora
organizēšanu? Leikarta kungs, vai Jūs gribat vēl
vairāk, gribat, lai es pieminētu vēl vienu otru gadī-
jumu?

Es nevainoju nevienu personīgi, nevienu, kam
1927. un 1928. gadā bijuši kaut kādi sakari ar vienu
vai otru personu. Ne uz vienu personīgi es neattie-
cinu šīs personas darītos grēkus, vai pārkāpumus;
nepavisam nē! Bet ja kāda persona mēģina saistīt
tagadni ar 10 un 15 gadu atpakaļ izteiktiem cilvēku
uzskatiem un politiskiem notikumiem, tad man ir tie-
sība prasīt, kād ir bijuši viņas draugi 2 un 3 gadus
atpakaļ. Tāpēc, Leikarta kungs, ja Jūs nākat kādu
tiesāt vai nu jio šīs katedras, vai arī kaut kur citur
tautas sapulcēs, tad viselementārākās patiesības un
taisnības_vārdā paņemiet līdz drusciņ sirdsapziņas

. — tad Jūs varēsit spriest tiesu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Lapiņām.

R. Lapiņš (strādnieku un zemnieku frakcija):
Es negribu atkārtot tos izteicienus un faktus, ko mi-
nēja_ jau iepriekšējie mūsu frakcijas deputāti, gribu
minēt tikai dažus raksturīgus gadījumus.

Šeit sacēla lielu brēku un salīdzināja vienu kor-
ruptantu Ozolu, kurš apkrāpis valsti, ar strādnieka
un zemnieku frakciju. Ozols ir ielikts cietumā uz
Kerenska likuma pamata, un tāpat vajagot ielikt cie-
tumā arī strādnieku un zemnieku frakciju.

Te nu jāsaka, ka šis Ozols nebūtu ielikts cietu-
mā uz Kerenska likuma pamata, ja iekšlietu mini-
strim nebūtu bijis personīgs naids ar Ozolu. Cik man
zināms, tad Latgalē šis pats Ozols atņēmis iekšlietu
ministrim Mīlberga kungam viņa organizāciju — aiz-
sargus, un viņam 'palikušas tikai aizsardzes. Tā kā
ir radusies konkurrence, tad Mīlbergs ir devis pie-
krišanu, lai Ozolu ieliktu cietumā uz Kerenska liku-
ma pamata — nevis tāpēc, ka viņš piekoptu pret-
valstisku darbību, bet tāpēc, ka izkonkurrē Mīlber-
ga no aizsargiem.

Kad nu šis pats kungs, šis korruptants ir cietu-
mā, tad saceļas brēka, un saka, ka Kerenska likums
esot nederīgs, nepiemērojams u. t t Bet kur tad
šie kungi bija agrāk, visu Latvijas pastāvēšanas lai-
ku, kad revolucionārā strādniecība tika sēdināta cie-
tumā desmitiem un simtiem uz Kerenska likuma pa-
mata? Tad jūs teicāt, ka tas ir piemērojams. Ta-

gad jūs sakāt, ka šis likums ir slikts. Tā arī pārē-
jiem no jums pienāksies izbaudīt tos noteikumus, ko
Juraševskis ir parakstījis, un kas karājas pie cietu-
ma sienām — tad, kad jums būs jāatbild strādnie-
kiem!. Kad Juraševskim pašam būs jāsēž, tad redzēs,
ko viņš teiks par savu labo darbu. Ko jūs darāt
strādniecībai, par to jums kādreiz nāksies atbildēt

Būdže un Šterns aizrāda, ka, lūk, tanī stūrī tie
7 strādnieki un zemnieku frakcijas deputāti likvidē-
jamu Tie par valsts naudu graujot valsts pamatus.
Strādniekus, uz kuru kakla jūs dzīvojat, no kuru dar-
ba sviedriem jūs pārtiekat, jūs gribat iesēdināt cie-
tuma un likvidēt. Idejiskos revolucionāros cīnītājus
jūs salīdzināt ar korruptantu Ozolu. Jūs gribat sa-
līdzināt korruptantus ar mums un iebāzt mūsu frak-
ciju cietumā. Vaļ tā nav nejēdzība augstākā mērā?

Nesen Saeimā iesniedza priekšlikumu par leģio-
nāru, «Ugunskrusta", «Pērkoņkrusta" un tamlīdzīgu
organizāciju likvidēšanu, Kas šo priekšlikumu aiz-
stāvēja? Zemnieku savienība nobalsoja pret minē-
to biedrību slēgšanu; bet tagad jūs uzbrūkat Leikar-
tam, ka viņš aizstāvot fašistus. Toreiz arī Bērziņš
aizstāvēja šīs fašistiskās organizācijas. Tāpat da-
rīja arīMīlbergs, kristīgo Beldavs un citi. Kāpēc Jūs
neprasāt viņu likvidēšanu? Tos, kas uzstājas pret
fašistisko diktatūru Latvijā, jūs gribat bāzt cietumā,
bet tos, kas grib šo diktatūru ievest, jūs aizstāvat.
.Redziet, kāda ir jūsu izturēšanās vienu un otru reizi!
Tas ir skaidrs pierādījums, ka jūs gribat izrēķinā-
ties ar revolucionāriem strādniekiem, lai nodibinātu
fašistisko diktatūru pēc Vācijas parauga. Tādi ir
jūsu mērķi un ne citādi!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Nav brīnums,
ka fašistiskajām tendencēm ārpus Saeimas ir radu-
šies aizstāvji arī Saeimā. Leikarta kungs to pilnīgi
atklāti, pasacīja. Viņš ar visu sirdi nostājās par fa-
š'stiskām organizācijām, tikai aizrādīdams, ka viņš
esot pret Hitleru. Vai nu Leikarta kungs pats nezi-
na, ko viņš runā, vai arī viņš nesaprot savas runas
politisko nozīmi, vai vienkārši, liekuļo. Ir, varbūt,
nacionāla starpība, zināma nacionāla atšķirība starp
vācu fašistiem, latviešu fašistiem un citiem fašistiem,
bet politiski tā ir viena un tā pati kustība. Ar ko at-
šķiras ugunskrusta priekšnieks Celmiņš no Štelma-
chera? Varbūt ārējā izskata ziņā, auguma ziņā, bet
taču ne politiskā satura ziņā! Ar ko atšķiras apvēr-
suma gatavotāji no leģionāriem, kas bija izstrādājuši
apvērsumu plānu, sadalīdami jau amatus savā star-
pā, no citiem fašistiskiem apvērsuma gatavotājiem?
Ne ar ko citu, kā, varbūt, vienīgi ar savu ārējo iz-
skatu, kas nav svarīgi. Politiski viņi visi iet vienu
ceļu.

Leikarts šeit runāja, ka viņš esot pret Hitleru,
Tā ir maska.

Drusku vairāk slēptā veidā mācītājs Beldavs
darīja to pašu, brīdinādams iekšlietu ministri neno-
darīt netaisnību, vēršoties vienpusīgi pret labā spār-
na organizācijām un nevēršoties pret SSS. Strād-
nieku sportisti ir skabarga acīs fašistiem. No tā
vien var pazīt, kas tie par kungiem. Tikko pirkstu
piedur labā spārna organizācijām —? divus avantū-
ristus un reizē blēžus iesēdina cietumā, tūlīt sāk ru-
nāt par vienlīdzību un sauc, lai šo divu blēžu dēļ
slēgtu ciet visas organizācijas. (P. Leikarta starp-
sauciens.) — Man no jums vismazāk bail!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Lei-
kart, lūdzu apmierināties un lūdzu nelietot tādus iz-
teicienus, kas šeit nav pieņemti; citādi būšu spiests
likt priekšā izraidīt Jūs no sēdes.

16*
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A. Rudevics (turpina): Šovienlīdzību prasa ne-
vis tāpēc, ka mūsu likumi un tiesa vēršas pret krei-
so spārnu, bet tāpēc, ka viņi drusku ir vērsušiesarī
pret labo spārnu. Ko tad nu runāt par mācītāju kun-
giem? Vai tad ir bijusi tāda valdība, vai ta būtu bi-
jusi Hitlera, vai cara, kas šiem kungiem būtu izliku-
sies par melnu? Tādas valdības vel nav bijis un arī
nebūs, tāpēc tā ir vienkārša liekulība. Mudinot
iekšlietu ministri vairāk vērsties uz kreiso pusi, šis
kungs tikai lieku reizi pastrīpo, ka stāv par fašistu
organizācijām un brīdina iekšlietu ministri nelikt
tām pirkstu klāt. Lūk, tādi ir_ fašisma_ gatavotāji
Latvijā! Viņi tikai baidās uzstāties atklāti, viņi ne-
dara kā Leikarts, viņi prot sevi maskēt un cenšas
vājināt hitlerisma pretspēku Latvijā. Man šķiet, ka
tagadējā valdība arī nebūs tā, kas realizēs cīņu pret
fašismu šeit Latvijā.

Tālāk es gribu noraidīt iekšlietu ministra izteik-
to domu, ka tie, kas tagad sludinot boikotu Vācijas
ražojumiem, esot iejaukusies Vācijas iekšējas lietas.
Sakait, deputātu kungi, vai tad mēs arī Latvijas ra-
žojumu propagandu nevaram uzskatīt par iejaukša-
nos citu valstu lietās? Jūs taču arī_ uzaicināt pirkt
tikai Latvijas ražojumus un nepirkt _ ārzemju ražoju-
mus! Man šķiet, ir nevietā jūsu pārmetums sociāl-
demokrātiem, ka viņi pieteikuši boikotu Vācijas pre-
cēm. Latvijas strādniecībai ir tiesība to darīt, un
valdībai nav līdzekļu to aizliegt. Tā ir tikai grabstī-
šanās pa gaisu, ja Vācijas sūtniecība izrunājas ta, ka
iekšlietu ministris Mīlbergs kāda laikraksta izteicies,
ka valdība boikotu nepielaidīšot, un tagad to tomēr
esot pielaidusi.

Sakait, deputātu kungi, kāpēc Vāciļa neatceras
līgumu, kas parakstīts 1926. gadā. Kāpēc tas tagad
tiek pārkāpts? Skaidrs, ka te ir citi motīvi, nevis
Vācijas fašistiskās valdības uzdotie.

Es domāju, ka Latvijas pilsonībai nav nekādas
tiesības ne šādā, ne citādā veida pārmest Latvijas
strādniekiem, ka viņi gatavojas cīņai pret fašismu.
Strādniecība būs gatava cīņai ar fašismu, un strād-
niecība darīs visu, lai, cik tas vispār iespējams, pie-
spiestu arī Mīlbergu un pilsoniskās valdības cīnīties
un nemēģināt cīņu pret fašismu ierobežot, lai nemē-
ģinātu sekot fašistu un to iespaidam, kuri šeit saka:
Esiet taisnīgi!" — Simtiem strādnieku ir ieslodzīti
cietumos, kā jūs sakāt, par pretvalstisku darbību, bet
cik labo ir ieslodzīts? Divi blēži sēd, bet vairāk jus
neatradāt nevienu, ko ieslodzīt. Un to jūs saucat
par vienlīdzību, to jūs saucat par taisnību! Es do-
māju, te nav nekādas vienlīdzības, nekādas taisnī-
bas. Vienīgais spēks, kas varētu radīt vienlīdzību,
kas varētu radīt taisnību, ir tas spēks, ko var dot
strādniecība. Strādniecība ir tas spēks, kas aizka-
vēja Baltijas muižniecību ar agrārās reformas uz-
spiešanu jums, pilsoņi un sevišķi mācītāju kungi. Arī
šoreiz, ja turpmāk kas draudētu no fašisma Vācijā,
tikai strādniecība var būt tas spēks, kas var Latviju
pasargāt no fašisma iespaida spiešanās uz šejieni,
uz austrumiem vispār; un kas šodien sauc pēc Iekš-
lietu ministrijas un policijas, vienalga, vai tie ir na-
cionālisti, vai citi, pret tiem jāuzstājas kā pret fašistu
ceļa sagatavotājiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Vēl vārds personīgā lietā deputātam Zālītēm.

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija): Go-
dājamie deputāti! Es varētu arī neatbildēt Leikar-
tam, jo tas, ko viņš te šodien teica, bija samērā
loģiski un patiesība, un man pret to nav, ko aizstā-
vēties. Es pats jau esmu sacījis, ka Ozols man un

(Slēgta pīkst. 14.07.)

profesoram Balodim ir stāvējis tuvu; bet tomēr la-
bākas izpratnes dēļ teikšu šeit dažus vārdus.

Peterpilī, kad es strādāju psīchoneuroloģiskā in-
stitūtā kā docents, centrālā bēgļu komitejā, pie ku-
ras piederēja domnieki J. Goldmanis un J. Zālītis,
Arveds Bergs un daudz citu, arī mūsu Čakstes tēvs,
man tika stāstīts par V. Ozolu no strēlnieku laikiem.
Vispirms Peterpilī un visā latviešu presē tika cildi-
nāts Briedis kā atbrīvošanas cīņu varonis. Tad uz-
reiz Peterpilī Brieža sumināšana un cildināšana it kā
apklusa, un man tur tika stāstīts no toreizējiem na-
cionālistiem — vai viņi bija īsti, vai neīsti nacionā-
listi, par to es nerunāšu, — ka esot radies jauns va-
ronis, un tas esot ģenerālštāba pulkvedis Voldemārs
Ozols. Jauns Napoleons! Tad es jautāju: vai pa-
tiešām mēs nevaram braukt pa ceļa vidu? Vai tad
mums vienmēr jābrauc grāvī — vai nu kreisajā pu-
sē, vai labajā pusē, bet ne par ceļu? Tā atbildēju
J. Goldmanim, kurš teica: Briedis gan esot liels va-
ronis, bet esot vienkāršs virsnieks, kas nevarot lie-
lus karapulkus vadīt, bet nu esot radies jauns va-
ronis, ģenerālštāba virsnieks Voldemārs Ozols un
tas nu esot tāds, kas to varot, kas esot lielus kara-
darbus izdarījis Kaukāzā u. t t.

PriekšsēdētājsP. Kalniņš (zvanī): Jums vārds
dots personīgā lietā!

P. Zālīte (turpina): Zem tāda iespaida es at-
griezos Latvijā un skatījos uz Ozolu kā uz kara ģē-
niju, kā uz latviešu Napoleonu, un kā par tādu arī
par viņu rakstīju.

Tiešām, man vēlāk bija ļoti grūti no viņa at-
svabināties. Nelaiķim Balodim bija vēl_ grūtāk ka
man. Atgriežoties ar Balodi Latvijā, mēs abi atra-
dām Ozolu izstumtu no armijas. Mēs viņam palīdzē-
jāmar visu, kas mums bija. Mēs viņu arivisadi aiz-
stāvējām visās vietās un uzņēmām arī mūsu nodibi-
nātā partijā — Latvijas darba savienībā. Viņš,
Ozols, tomēr drīz no mums aizgāja pie sociāldemo-
krātiem. Kad viņš tur neatrada piekrišanas, netika
uzņemts Saeimas kandidātu listē un, tā sakot, tika
izstumts no partijas, tad viņš atkal atnāca atpakaļ
pie mums.

Peterpilī kādā sarunā ar kommūnistiem, kad es
aizstāvēju latviešus, man vadošie latviešu kommū-
risti stāstīja, ka viņiem Rīgas frontē taču esot tāds
virs kā Voldemārs Ozols. Pēc tā bija jādomā, ka
viņš ir kommūnists. Es tomēr domāju, ka viņš nav
ne idejisks kommūnists, ne idejisks sociāldemokrāts,
ne arī idejisks Latvijas darba savienības biedrs. Ne-
kas tamlīdzīgs! Viņš ir tikai persona, kas necieš
citu nopelnus un pats vienmēr grib būt priekšgalā.
(Priekšsēdētājs zvanī.) Tāpēc kā Balodim, tā man
bija ļoti grūti, kad Ozols no ģeniāla kara vadoņa iz-
nira par krāpnieku un parādījās kā cilvēks, kas dau-
dzus bija iegāzis postā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Zā-
līti personīgā lietā Jūs vēl nekā neesat pateicis; ta-
gad Jūsu laiks ir notecējis!

P. Zālīte (turpina): Es esmu pret visiem hitle-
riešiem, arī pret visām «Ugunskrusta" u. t t orga-
nizācijām, pret niedristiem un, diemžēl, arī pret le-
ģionāriem, kas ir kaitīga organizācija Latvijai. Nost
ar viņiem! Lai ieslodzītie mīt cietumā un nekad ne-
tiek laukā! Visu par Latviju, par Saeimu, par sa-
tversmi u, t t.! Nost ar visu, kas ir pret to!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā
sēdi slēgt. Iebildumu nav? Pieņemts. —

Nākošā sēde šodien, pīkst 17.
Sēde slēgta.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta! —

Dienas kartība: prezidija ziņojumi; redakci-
jas kommisijās ziņojumi; pārgrozījumi un papildi-
nājumi pagasttiesu likumos un dažos citos, ar tiem
saistītos likumos, 3. lasījums; valsts budžets
1933./34. saimniecības gadam. — Iebildumu pret
dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņemta. —

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņ o j u m i.

Deputāts Leonids Jeršovs iesniedzis ārsta ap-
liecību, ka viņam nepieciešama ārstēšanās — ap-
mēram' 3 mēnešus, un lūdz piešķirt viņam 1atvaļinā-
jumu no š. g. 13. jūnija līdz 1. oktobrim. Prezidijs
atbalsta šo lūgumu. Vai ir kādi iebildumi pret to?
Iebildumu nav. Aavaļinājurns deputātam L. Jeršo-
vam piešķirts. — Līdz ar to 1. dienas kārtības
punkts izsmelts. —

2. dienas kārtības punkts — pārgrozīju-
mi un p a p i 1d i n ā j u mi pagasttiesu li-
kumos un dažos citos, ar tiem 1 saistī-
tos lik u mi o s, 3. lasījums. Referents Juraševskis.
Plie likuma 3. lasījuma nekādi pārgrozījumi un papil-
dinājumi nav iesniegti, — Vārds redakcijas kom-
misijās referentam Ozoliņam.

Referents L. Ozoliņš: Man jāziņo, ka pārgro-
zījumos un papildinājumos pagasttiesu likumos un
dažos citos, ar tiem saistītos likumos — redakci-
jaskomm'isija nekā nav labojusi

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret redakcijas kommisijās ziņojumi? Iebildumu
nav. Redakcijas kommisijās ziņojums ievērots. —
Likums vēl jānobalso 3. lasījumā visuma. Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret liku-
mu 3. lasījumā visumā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums 3. lasījumā visumā vienbalsīgi p i e-
ņemts. —

3. dienas kārtības punkts — valsts bu-
džets 1933./34. saimniecības gadam. Re-
ferents J. Birznieks, Vārds referentam Birzniekam.

Referents J. Birznieks: Augsti godājamie de-
putātu kungi! Saeimas budžeta kommisijā iesaka
apspriest Skujenieka valdības iesniegto tekoša saim-
niecības gada budžeta projektu, kura budžeta kop-
summa bija 124,7 miljoni latn. Kad Skujenieka val-

dība demisionēja, Saeimas budžeta kommisiija bija
diezgan grūtā tāvoklī, jo jaunā valdība nebija kom-
misijai darījusi zināmu, vai viņa iesniegs jaunu pro-
jektu, vai jāturpina apspriest demisionējušas valdī-
bas iesniegtais budžeta projekts. Velak, kad val-
dība uzturēja spēkā Skujenieka valdības iesniegto
budžeta projektu, budžeta kommisijā pec ne visai
ilga pārtraukuma turpināja šī_ projekta apspriešanu.

Budžeta kommisijās vairākuma viedoklis ir bi-
jis tāds, ka šim budžetam, kas jāsastāda diezgan
stiprā saimnieciskās krizes ietekme, tomersevī jā-
satur summas, kas palīdz atrast un paturēt darbu
vienai daļai bez darba palikušo strādnieku un amat-
nieku. Aiz šī iemesla budžeta kommisijā no savas

.puses valdības projektā pielika klāt vairāk ka 4 mil-
joni latu dažādu darbu sagādāšanai. Šo savu vie-
dokli, ka budžetā jāuzņem summas, kas kalpo ražo-
jošiem mērķiem un darbiem, kommisijā motivēja ar
to, ka pēdējā laikā privātā uzņēmība ir mazāka, pri-
vātie uzņēmēji grūto saimniecisko apstākļu un sarež-
ģīto tirgus apstākļu dēļ daudzreiz ir bijuši spiesti at-
teikties no saviem saimnieciskiem pasākumiem, un
šīs sašaurinājušās privātās iniciatīvas vieta vairāk
nozarēs ir jāstājas valstij.

Jaunās valdības uzskats ir_bijis tāds, ka budžets
jāpieskaņo mūsu faktiskiem kārtējiem ieņēmumiem,
jo ārkārtējie ieņēmumi mūsu budžetā ir ļoti niecīgi,
valsts aktīvu realizācija pie mums notiek ļoti mazos
apmēros; tāpēc, ievērojot vēl to, ka mežu materiā-
lu vērtība ir sevišķi kritusies, ārkārtējie ieņēmumi
ir ļoti mazi.

Ja no budžeta kommisijās budžets būtu jāizlaiž
tādos apmēros, ka to segtu valsts kārtējie ieņēmu-
mi, tad būtu bijis jānostrīpo visas šīs summas, kas
kalpo ražojošam darbam un darba sagādāšanai, ka
arī darba turpināšanai kā prīvātosta arī valsts, uz-
ņēmumos un pasākumos; tāpēc tādos apmēros bu-
džetu nevarēja samazināt. Valdības pirmais uz-
skats, ka Skujenieka valdības budžeta projekts jā-
samazina par 10.000.000 vai 8.000.000 latu, tapec ne-
varēja dzīvē izpildīties, un budžetam- vajadzēja pie-
augt tādos apmēros, lai varētu, segt visus nepiecie-
šamos iedevumus, kas vajadzīgi lauksaimniecības
veicināšanai, kas vajadzīgi arī jau iesākto, dzelzce-
ļu nobeigšanai, jo iesāktos dzelzceļus nevar atstāt
nenobeigtus — citādi aiziet bojā tie lielie kapitāli,
kas viņos līdz šim ieguldīti

Budžeta sabalansēšanai nācās lietot ne tik vien
kārtējos ieņēmumus, bet arī ārkārtējos ieņēmumus
— krēdita operāciju veidā. 76. paragrāfs, kas pa-
redz ieņēmumus no krēdita operācijām, budžeta
kommisijā izsauca garas un plašas pārrunas — iz-
sauca pārrunas tāpēc, ka opozīcija budžeta kommi-
sijā uzskatīja, ka ar krēdita operācijām nevarēs sa-
gādāt pilnos apmēros paredzētos 14.00O.000 latu.
Tomēr jāievēro, ka šo paņēmienu ir paredzējusi lie-
tot ne tikai mūsu valsts, bet to lieto arī mūsu kai-
miņu valstis — zemes ar mums ļoti līdzīgu saim-
niecisko stāvokli, zemes ar daudz bagātākiem ie-
dzīvotājiem. Šinī gadījumā gribu minēt Zviedriju,
kuras budžets tekošajā saimniecības gada ari nav
vis, samazinājies, bet ir pieaudzis par vairāk ka
simts miljoniem latu, un šī budžeta_ sabalansēšanai
Zviedrija ir bijusi spiesta izlietot krēdita operācijas
ne tikai 10% apmērā, bet gandrīz apaļus 25% ap-
mērā iekšējā aizņēmuma veidā, kas konkrētā gadī-
jumā varētu līdzināties mūsu budžetā paredzētajiem
ārkārtējiem ieņēmumiem, t I. krēdita operācijām.

Krēdita operācijas, kā budžeta kommisijā no-
skaidrojās, domāts segt ar aizņēmumiemun daļu
arī no Latvijas bankas, kuras statūti, kā to opozīci-
ja un vairāk runātāju kommisijā noskaidroja, nepa-
visam nerunā tam pretim', ja aizņēmumu izlieto ka-
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pitaliemi ieguldījumiem. Statūtu attiecīgais paragrāfs
runa par vispārējiem izdevumiem, bet tā kā mūsu
budžeta konstruktīvā uzbūve šogad pirmo reizi ir
tāda, ka ārkārtējie izdevumi ir sadalīti divi daļās —
ārkārtējos izdevumos un kapitālos ieguldījumos, tad
arī budžeta kommisijā opozicijā šī lieta sastapa diez-
gan sīvu pretestību.

Opozīcijas runātāji aizrādīja, ka šāda budžeta
sadalīšana nesaskanot ar budžeta likuma 3. pantu.
Man jāaizrāda, ka budžeta likuma 3. pants neparedz,
ka ārkārtējos izdevumos drīkst būt tikai viena daļa,
ka tos nevar sadalīt divās daļās, proti — vispā-
rējos, izdevumos un kapitālos ieguldījumos. Es vēl-
reiz uzsveru, ka no šī viedokļa pieņemtais budžeta
projektsnerunā pretim budžeta likuma 3. pantam un
sava reālā izpildījumā ir pieskaņots mūsu zemes
reāliem apstākļiem.

Ja šo budžetu salīdzinām ar iepriekšējo gadu
budžetu skaitļiem, sevišķi ieņēmumu daļā, tad daži
paragrāfi procentuāli un daži arī absolūtās summās
pārsniedz pagājušā gada budžeta summas.

Budžeta ienākumi sadalās 9 posmos. Vislielā-
kie ienākumi ir no nodokļiem; tie sedz apaļus 51%
visu ieņēmumu vai, absolūtos skaitļos, pāri par
71.000.000 latu. Nodevas un citas atlīdzības dod
6,4%, valsts monopoli — 20,5%vai, absolūtos
skaitļos, 29.000.000 latu. Valsts meži, zemes, ūdeņi
un valsts ēkas, tāpat kā iepriekšējā gadā, nedod se-
višķi lielus ienākumus —, tie dod tikai 0,8%.
Valsts ēku izīrēšana arī šogad, tāpat kā iepriekšē-
jos gados, dod tikai %%. Tā tad kopā par valsts
eku izīrēšanu, valsts mežiem, zemēm, ūdeņiem u. 1.1
dabūjam 1,6%. Valsts uzņēmumi dod 1,34%, valsts
krēdita iestādes un kapitāli — 1,76%!, valsts aktī-
vu realizācija, kas ir ārkārtēji ieņēmumi — tikai'
nepilnu 0,5%. Dažādi aizņēmumi; ieskaitot arī iek-
šējo ceļu aizņēmumu, dod 14,8%,' un krēdita operā-
cijas, vai 76. paragrāfā paredzētie aizņēmumi dod
10,54%, kas tagadējos apstākļos pavisam nav uz-
skatāma par pārspīlētu summu; tamdēļ arī šī sum-
ma nevar iespaidot budžeta izpildīšanos jeb reali-
tāti, jo 10% vai, absolūtā summā, 16,8 miljoni latu,
pec finanču ministra paskaidrojumiem kommisijā,
valdībai pilnā mērā izdosies ieņemt Dažādi ieņē-
mumi kopā dod tikai 4,94%. Pavisam ieņēmumu
kopā ir 140.612.464 latu.

Tādu pašu summu sastāda arī budžeta izdevu-
mi. Budžeta izdevumi šogad, samērā ar iepriekšē-
jiem gadiem, nav radikāli grozījušies. Jāpiezīmē, ka
visu resoru uzturēšana, salīdzinot ar 1932. un 1933.
gadu, ir procentuāli samazinājusies — salīdzinot
ar budžeta kopsummu. Ja pagājušajā gadā valsts
augstāko iestāžu uzturēšanai vēl ir bijis vajadzīgs
1,84%, tad šogad budžetā šie izdevumi ir samazi-
nāti jau uz 1,60%'.

Ārlietu ministrija pagājušajā gadā no visas bu-
džeta kopsummas prasīja 1,5%, šogad — vairs ti-
kai nepilni 1,3%.

Iekšējās drošības izdevumus šogad mūsu paš-
,reizējo apstākļu un to pārrunu dēļ, kas ir bijušas arī
šeit Augstajā namā par dažādu pretvalstisku ele-
mentu savaldīšanu, bez šaubām, varētu uzskatīt par
tādiem, ko nevarētu samazināt; tomēr, neskatoties
uz to, lai samazinātu arī šī resora budžetu, ir bijis
vajadzīgs ievērot zināmu taupību arī še, un šai bu-
džeta ir ietaupīts vairāk kā 0,5%.

Tiesu un cietumu izdevumi, kas agrāk bija gan-
drīz kādi 5%i budžeta, tagad ir vairs tikai 4,35%.

Izglītības izdevumi samazināti par 1,6% un ta-
gad iztaisa agrāko 1-6,5%! vietā nepilnus 15%l —
pavisam 14,9%.

Sociālai apgādei (ari darba aizsardzībai šogad
izdevumi samazināti par nepilnu 1%. Sanitārai un

veselības uzraudzībai!, sanatorijām, leprozorijām, un
ambulatoriskai ārstēšanai, tāpat arī veterinārai pa-
līdzībai, kas iepriekšējā gadā dabūjušas procentuāli
diezgan lielas summas, šogad tās arī diezgan ievē-
rojamā mērā samazinātas — gandrīz par 0,3%.

Satiksmes izdevumu budžets ir samazināts vis-
mazāk. Tas samazināts mazāk tādēļ, ka satiksmes
resors ietver sevī galvenam kārtām darba sagādā-
šanu vairāk tūkstošiem cilvēku. Lai nu šiem cil-
vēkiem neatņemtu darbu, tad arī pie šī resora lī-
dzekļu sašaurināšanas ir pieiets diezgan uzmanīgi.
Tāpat pie dzelzceļa jautājuma jāaizrāda, ka tur cil-
vēki nodarbināti ne tikai pie jau esošo mašīnu re-
montiem, bet arī pie jaunu mašīnu būves, kas budže-
ta kommisijā jāuzskata par pirmo un par jaunu po-
steni līdzekļu atvēlēšanā; proti —? mūsu fabrikas
šinī gadā ir uzbūvējušas jaunas lokomotīves. Bu-
džeta kommiisija ir konstatējusi pēc attiecīgās spe-
ciālistu kommisijās pārbaudes, ka šīs lokomotīves
mūsu apstākļos mūsu strādniekiem, mūsu amatnie-
kiem un inženieriem ir izdevies uzbūvēt bez kā-
diem defektiem, un ka lokomotīvju darba spējas ir
vairākkā apmierinošas, tāpēc ir atvēlējusi! arī pēdē-
ja laikā jaunus līdzekļus satiksmei nepieciešamo jau-
no lokomotīvju būvei.

Valsts parādu kārtošanai iepriekšējā gadā bija
paredzēta par 2,1 miljonu- lielāka summa. Šogad
šī summa ir paredzēta par 2 miljoniem latu mazāka,
tadeļ ka saskaņā un sakarā ar notikumiem starptau-
tiskajā naudas tirgū un sevišķi! kara parādu kārto-
šanā šogad maksājumus par agrākiem kara parā-
diem izdarīt nevajadzēs; tādēļ šinī izdevumu daļā
ir bijis iespējams ietaupīt vairāk par 2 miljoniem
latu.

Vispārīgi budžeta kommisijās viedoklis ir tāds,
ka ja apstākļi mūsu zemē paliek tādi paši, kādi tie
ir bijuši pagājušajā gadā, tad budžets jāuzskata par
reālu; turpretim ja saimnieciskā dzīve pasliktinā-
tos, ja nebūtu iespējams pilnā mērā realizēt 76. pa-
ragrāfu, proti — ārkārtējo izdevumu otrā daļā pa-
redzētos ienākumus, arī tad budžeta izpildīšanās ne-
būtu apdraudēta bīstamos apmēros.

To ievērojot un izejot no šī viedokļa, budžeta
kommisijā ar saviem diezgan trūcīgajiem līdzekļiem
irbijusi atsaucīga uz visām prasībām, kādas ir ie-
nākušas no ārienes gan no saimnieciskām: organizā-
cijaimgan no pašvaldībām; budžeta kommisijā pēc
labākas saprašanas ir izpētījusi apstākļus un pa, lie-
lākai daļaļ visus lūgumus un dibinātās prasības cen-
tusies ievērot un vajadzīgos līdzekļus atvēlēt.

Es lūdzu Augsto namu pieņemt šo budžetu kom-
misijās priekšā celtajā redakcijā bez kādiem grozī-
jumiem1un pārlabojumiem, jo budžeta kommisijā pēc
divu valdību un, sevišķi pēdējā laikā, pēc budžeta
sabalansēšanas projekta iesniegšanas ir visas vaja-
dzības saskaņojusi un sakārtojusi tā, kā tas mūsu
saimnieciskai dzīvei ir vajadzīgs, un kā to arī iespē-
jams pildīt un segt. Budžeta kommisijās vārdā es
lūdzu šo budžetu pieņemt.

Priekšsēdētājs, P. Kalniņš: Atklāju vispārīgas
debates. — Vārds finanču ministrim Annusam.

Finanču ministris J. Annuss: Loti godātie de-
putātu kungi! Ķeroties pie saimniecības plāna ap-
spriešanas 1933./34. saimniecības gadam, mūsu
priekša vispirms nostājas jautājums, kādi ir tie oi-
konomiskie pamati, uz kuriem valsts saimnieciskais
plāns dibinās. Slīdošas konjunktūras laikā ikviens
budžets draud izpildīties ar deficītu, un vienīgi no
augšup ejošas_ konjunktūras mēs varam prasīt, lai
budžets realizētos pilnos apmēros.

Man jāatzīst, ka krizes laikā visas mūsu valdī-
bas ir darījušas visu iespējamo, lai ienākumus sa-
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skaņotu ar izdevumiem. Arī tagadējā valdība ne
vienu acumirkli nav šaubījusies par to, ka vajadzīgs
reāls budžets. Pārstrādājot budžetu un izskatot, vi-
sus posteņus, valdība ir darījusi visu, lai sastādītu
reālu budžetu. Man ir tā pārliecība, ka arī Augstais
nams, ķeroties pie budžeta apskatīšanas, darbosies
tādā pašā virzienā un darīs visu, lai dotu mušu saim-
nieciskai dzīvei veselīgus saimnieciskos pamatus.

Par krizes laikiem ir runāts ļoti daudz un ir
meklēti tiem arī cēloņi. Tie ir atrasti dažādi. Da-
ži atrod tos nevienādā zelta sadalījuma dažādas val-
stīs, daži atrod, ka viss krizes iemesls ir ražošanas
decentralizācijā. Mums gribot negribot janak pie
slēdziena, ka pasaules krizes iemesls ir ražošanas
pārkārtošana.

Ja ieskatāmies ražošanas izpildīšana, tad re-
dzam, ka.tagad aizjūras valstīs ražo nesamērojami
vairāk lauksaimniecības produktu, piemēram labī-
bas, nekā ražoja pirms kara. Kas attiecas uz Ei-
ropas labību eksportējošam valstīm, tad tur tas nav
novērots. Strēzas konferencei savāktie dati rada,
ka labību ražojošās valstis Eiropā ir gājušas atpakaļ
— ražo tagad mazāk,_ bet ārkārtīgi draudoša tem-
pā ir pavairojušās aizjūras valstu ražošanas spējas.

Ja ņemsim par piemēru kviešu sējumu platību
procentos Kanādā, un ja pieņemsim,_ka priekš_ kara
ir ražots 100 punktu, tad 1930. gada kviešu sējumu
platību ir sastādījusi 259,4%- un 1931. gada —
272,5%. Kopražas pieaugums, saprotams, atsaucas
arī uz eksportu, un Kanāda īsi priekš kara ir ekspor-
tējusi labību par 6 miljoniem dollaru, bet 1930. gada
— jau par 215,8 miljoniem dollaru; pie tam arī 1931.
gadā, kad cenas sāka ļoti strauji) kristies, Kanāda ir
eksportējusi labību par 177,4 miljoniem 1latu.

Argentīna savu rudzu sējumu p,l_atību, salīdzinot
ar pirmskara laikiem, tāpat ir ievērojami paplaši-
nājusi. Kas attiecas uz kviešu ražu, tad ta ir vairāk
kā dubultojusies. Eksporta skaitļos tas izteiktos ta:
1913. gadā Argentīnas kviešu eksports bijis 2,8 mil-
joni tonnu, bet 1930. gadā — 6,6 miljoni tonnu;
tas nozīmē gandrīz trīskārtošanos.

To pašu var konstatēt arī par Austrāliju, Au-
strālijā priekš kara kviešu sējumu platība ir bijusi
7,4 miljoni akru, bet 1930. gada — 15 miljonu ak-
ru; līdz ar to kviešu eksports tur pieaudzis no
priekškara 25,8 miljoniem centālu uz 49,1 miljonu
centālu.

Visi šie dati rāda, ka Eiropa ir tas tirgus, kur
vajadzētu to labību izmest, un ka Eiropai vajaga
aizstāvēties pret šiem labības plūdiem, kad par lē-
tu cenu no aizjūras valstīm, ieved labību Eiropa. Ta
ir radušies autarchiskās saimniecības pirmsākumi.

Bez tam lielie labības piedāvājumi ir pasliktinā-
juši lauksaimniecības pirkšanas spējas, un līdz ar to
ir samazinājusies rūpniecības ražošana._ Samazi-
noties rūpniecības ražošanai, cenas kritās. Tagad
šī cenu krišanās ir tāda, ka visās valstis uzrada ka-
tastrofālu stāvokli. Ja, runājot par cenām, 1929.
gada, cenas pieņemsim _par_ 100, tad 1932. gada in-
deka skaitļi ir šādi: Vācija — 70, Austrālija, —
77, Beļģijā — 60, Kanāda — 71, Francija —
68, Itālijā — 61, Japānā — 67 u_. t t Visas, pa-
saules daļās, visās valstīs cenas ir gājušas uz leju.

Par šo jautājumu varētu ļoti daudz un plaši ru-
nāt, bet es to nedarīšu, tikai aizrādīšu, ka stāvokli
vēl pasliktināja monetārās krizes. Kaut gan uz lab-
prātīgas vienošanās pamata visas valstis līdz 1929.
un 1930. gadam bija pārgājušas uz zelta valūtu —
tā tad bija stabils maksāšanas līdzeklis —, 1931.
gadā sākās jau atsacīšanās no zelta bāzes, radās tā
sauktā nestabilā papīra naudas valūta, kas saimnie-
cisko dzīvi vēl vairāk nomāca, padarīja to vel ne-

stabilāku. Ja 1932. gada vidu izradījas,_ it ka būtu
iestājusies nomierināšanas, un ka monetārais jau-
tājums būtu izšķirts apmierinoši, tad sakara ar Zie-
meļamerikas banku krizi sakas jaunas grūtības, kas
izpaudās sevišķi tad, kad Ziemeļamerikas savieno-
tās valstis nesen atsacījās no zelta bāzes. _

Valsts finanču saimniecība ir liela mēra atka-
rīga no privātās saimniecības, Ja prīvata saimnie-
cībā ir iestājusies krize, tad arī valsts finanču stāvo-
klis nevar būt spīdošs. Tapec ari visas valstīs bez
izņēmuma pēdējos gadosbudžeti ir noslēgti ar deficī-
tiem. Budžeti pat ir sastādīti ar deficītiem, piemēram
tādās valstīs, kā Šveicē un arī Francija. Francija sa-
vu pēdējo budžetu ir sastādījusi, paredzēdama tam
deficītu.

Lai rastu izeju no šī stāvokļa, vakar Londonā
sapulcējās starptautisks kongress, kurš tad arī iero-
sinās un atrisinās jautājumus, kas, būtu izšķirami, lai
atkal varētu radīt pasaulē kaut drusku labākus uņ
noteiktākus saimnieciskos apstākļus. Šim kongresa
ir likti dienas kārtībā jautājumi par normāliem
priiekšnoteikumilem starptautiskai)naudas, sistēmai —
ir domāts atjaunot zelta standartu —, jautājums
par tirdzniecības ierobežojumu un aizliegumu atcel-
šanu, jautājums par muitas tarifu reducēšanu un jau-
tājums par brīvas kapitāla kustības atjaunošanu; tie
ir jautājumi, kas ir saistīti ar starptautiskas saimnie-
cības atjaunošanu.

Latvija līdz šim ir pielikusi visus speķus, lai
budžetu līdzsvarotu. Pa daļai tas viņai arī ir iz-
devies.

Lai raksturotu depresīvo stāvokli mūsu nacio-
nālajā saimniecībā, minēšu_ dažus skaitļus. Tie ir
ļoti raksturīgi, sevišķi par arejo tirdzniecību.

1932. gadā importa vērtība ir noslīdējusi uz 84/7
miljoniem latu pret 177,1 miljoniem latu 1931. gada.
Eksporta vērtība 1932. gadā bijusi 96,5 miljoni latu
pret 163,8 miljoniem latu 1931. ^gada. Tas nozīme,
ka imports 1932. gadā ir sastādījis 48% no 1931. ga-
da importa un eksports — 59% * no 1931. gada
eksporta. Tā tad strauji ir samazinājies ka imports,
tā arī eksports. Eksports ir samazinājies gandrīz
par pusi.

Arējās tirdzniecības samazināšanās turpinās
1933. gadā. Apskatot ārējo tirdzniecību š. g. pir-
majos četros mēnešos, redzam, šādus skaitļus:
19.33. gada janvārī importa vērtība ir bijusi 25,6 mil-
joni latu pret 24,6 miljoniem latu 1932. gada janvā-
rī — tā tad tā beidzamos četros mēnešos ir pali-
kusi apmēram tāda pati. Bet eksports katastrofāli
ir gājis uz leju. 1933. g. pirmajos 4 mēnešos mes
esam eksportējuši par 20,4 miljoniem latu pret_,8
miljoniem latu 1932, g. pirmajos 4 menešos. _ Ta tad
no mūsu eksporta mēs esam daudz zaudējušu, un,
sākot ar pagājušā gada pēdējiem mēnešiem, mušu
bilance atkal ir kļuvusi pasīva, jo mes esam, vairāk
ieveduši nekā izveduši.

Importa sašaurināšanāssekas atsaucas uz valsts
financiālo plānu,_uz valsts ieņēmumiem. Ja ieskatā-
mies muitas ieņēmumu skaitļos, tad redzami strauju
muitas ieņēmumu krišanos. Muitas ieņēmumi ie-
priekšējos gados ir bijuši šādi: 1929./30. saimnie-
cības gadā — 62,2 miljoni! latu, 1930./31. g. —
56,1 miljons latu, 1931./32. g. — 33 miljoni latu,
bet pagājušajā 1932./33. budžeta gada — tikai 24
miljoni latu; tā tad samēra neilga laika, t. i. no
1929./30. budžeta gada līdz pagājušajam gadam bu-
džeta ieņēmumi ir kritusies no 65,2 miljoniem latu
uz 24 miljoniem latu.

Muitas ieņēmumu samazināšanās vēl labāk re-
dzama, ja piegriežamies atsevišķām precēm,. — Pie-
mēram cukura muita 1930. gadā devusi 9,2 miljoni
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latu, 1931. gada 6,1 miljonu latu, 1932. gadā — 5,5
miljoni latu. Labības muita 1930. gadā devusi 4,7
miljoni latu, 1931. gadā 2,1 miljonu latu, 1932. gadā
— _ 1 miljonu latu.reķinot apaļos skaitļos. — Vēl
lielākus muitas ienākumus deva tabaka. 1930'. gadā
tabakas muita bija devusi 3,6 miljoni latu, 1931. ga-
da — 3,2 miljoni latu, 1932. gada — 2,8 miljoni
latu. Zīda audumumuita 1930. gadā devusi 1,7 mil-
jonilaru, 1931. gadā 1,1 miljonu latu, bet pagājušajā
gada — tikai 119.000 latu. Vilnas audumu muita
1930. gada devusi 3,1 miljonu latu, 1931. gadā —
1,6 miljoni latu, bet pagājušajā gadā — tikai 92.000
latu, Ta tad vilnas audumi, pateicoties kontingen-
tiem, pagājušajā gadā gandrīz nemaz nav ievesti.
Tādu pašu strauju muitas samazināšanos varam
konstatēt ari par kokvilnas audumiem.

Ar šiem skaitļiem es gribēju illūstrēt, kā impor-
ta sam.azinašana_s ir samazinājusi arī valsts ieņēmu-
mus. Tagad mēs drīz vien nostāsimies tāda jautā-
juma priekša,,_ka mums vajadzēs mūsu saimniecības
ieņēmumus pārgrupēt, citādi pārveidot.

Sakarā ar saimniecisko krilzil ne tik vien neie-
nāk netiešie nodokļi, bet tas pats jāsaka arī par tie-
šajiem nodokļiem, jo, paskatoties banku darbībā, re-
dzam, ka banku darbība ir sašaurinajusies. Ja ņem
akciju banku bilances, tad tās ir samazinājušās no
102,9 miljoniem latu 1932. gada 1. aprīlī uz 87,3 mil-
joniem latu 1933. gada 1. aprīlī, tā tad ir jau noslī-
dējušas par 15%. Ja paskatāmies, kas visvairāk ir
slīdējis, tad redzam, ka visvairāk ir noslīdējuši) pre-
ču darījumi; ta tad ir sašaurinajusies iekšējā tirdz-
niecība, un pie sašaurinātas tirdzniecības arī tiešo
nodokļu ienāk mazāk.

Loti labs saimnieciskās rosības barometrs ir
transporta ļenakumi. Piegriežoties transporta ienā-
kumiem, mušu dzelzceļu ienākumiem, arī redzam; ka
šī rosība ir gājusi atpakaļ. Pasažieru pārvadāša-
na 1931./32. budžeta gada ir devusi 14.000.000 latu,
bet 1932./33. gada — 11,6 miljoni latu; bagāžas
un pasta pārvadāšana 1931./32. gada devusi 1.6 mil-
joni latu un 1932./33. gadā _ — 1,5 miljoni latu. Se-
višķi ir kritusies, preču pārvadāšana, kas rāda, ka
preču apgrozība ir samazinājusies — no 18,4 mil-
joni latu uz 14,4 miljoni latu. Visi dzelzceļu ienā-
kumi kopa ir sastādījuši 1931./32. gadā 35,8 miljoni
latu, bet 1932./33. gadā — 29,6 miljoni latu.

Ja to var sacīt par dzelzceļiem, tad daudz slik-
tāks stāvoklis jau ir mūsu kuģniecībai. Mēs visi
ar lielu prieku konstatējām,, ka pēc pasaules kara
pieaug mušu tonnaža, kas no 59 kuģiem 1914. gadā
.bija pieaugusi uz 114 kuģiem 1931. gadā — tas
ir skaita ziņa —, un tāpat bija pieaugusi arī mū-
su tonnaža — no 45.194.000 uz 120.298.000 tonnām.
Iesākoties krīzei, mušu kuģniecība ir nonākusi, grū-
tības, tamdēļ ka trūkst kravas, un arī vedmaksa ir
ļoti zema. To pasliktina veltas apstāklis, ka frak-
tis slēdz angļu mārciņas; līdz ar angļu mārciņas
krišanos kuģniecības stāvoklis ir pasliktinājies tādā
mēra, ka var sacīt, ka gandrīz puse kuģu stāv pil-
nīgi piesieti._ Ir notikuši pat kuģu torgi, bet daži
kuģi ir noplēsti.

Mēs bijām spiesti meklēt izejuno tagadējā stā-
vokļa, tin tas bija jādara, ejot pa tādiem ceļiem, kā-
dus mes agrāk neatzinām, proti — bija jāuzsāk
saimniecības regulēšana.

Runājot par cukuru un labību, mēs nonākam, pie
monopoliem 1 — cukura un labības monopola. Pie
šī jautajumaes tomēr neapstāšos.

Attiecība uz_ labības aizsardzību mēs tagad jau
esam krasi nogājuši no agrākā viedokļa, proti —
tāda kārta, ka labībai aizsardzības muitas nebija,
bet tagad mes esam nonākuši pie tā, ka labībai ir

visstingrākā aizsardzība; ejot šo ceļu, mēs esam
varējuši pasargāt mūsu, lauksaimniecību.

Izejot no labības ražas, mēs redzam,, ka labības
raža nav samazinājusies vienīgi liniem. Par linu
ražošanu jāsaka, ka, varbūt, pateicoties tam apstā-
klim, ka cenas nebija pietiekoši augstas, linu sēju-
mu platība ir samazinājusies par 75%' un kopraža
— par 72%_.

_ Attiecība uz rūpniecības aizsargāšanu, lai vei-
cinātu eksportu, varētu teikt, ka valdībai bija jā-
dara tas, ko tagad visas valdības tagadējā krizes lai-
ka ir darījušas, proti — ir ievedušas kontingentus.
Protams, mes neatzīstam, ka tas ir ļoti ērts un iz-
devīgs ceļš, un tagadējā valdība arī nav sevišķa

. kontingentu piekritēja; bet kamēr pārējās, valstis
nav atcēlušas kontingentus savām precēm, tikmēr
mes esam spiesti paturēt kontingentu sistēmu.

Lai_ aizsargātu mūsu rūpniecību, tagadējā valdī-
ba izstrādāja jmporta nodokļa projektu, lai tādā veidā
varētu maksāt piemaksas kuģniecībai uin rūpniecī-
bai. Valdība ir pārliecināta, ka tad, ja šis, likumpro-
jekts būtu pieņemts, mūsu piesietie kuģi būtu atsieti.
Tagadēja valdība katrā ziņā būtu centusies šo domu
realizēt, bet muitas_ pamiera dē] pašlaik šis likum-
projekts paliek nerealizēts.

Attiecībā uz lauksaimniecības, ražojumiem mēs
esam nonākuši pie tā, pie kā pārējās valstis bija no-
nākušas jau sen, proti — pie piemaksām. Šīs pie-
maksas sviestam, tāpat Intiem un bekonam jāuzskata
par līdzekli, ar kuru mēs varam noturēt, lauksaim-
niecību, lai tā pēc krizes laikiem varētu sagaidīt
parejuuz normāliem — labākiem laikiem.

Pec šī vispārēja ievada es pāriešu tieši uz pa-
ša budžeta analīzi.

Te sevišķi svarīgi _divi jautājumi. Pirmais, jau-
tājums — va[ budžeta paredzēti visi tie izdevumi,
kādus prasa mušu tautsaimniecības vajadzības; otrs
jautājums — vai budžetā paredzētie ieņēmumi ir
reāli.

_ Protams, katrs no mums varēs konstatēt un uz-
radīt zināmas prasības, kas budžetā nav uzņemtas;
tomēr katram no mums bus ari saprotams, ka krizes
laika uzpeld dažādas jaunas un dibinātas prasības,
bet visas tas nav iespējams apmierināt. Tas sevi-
šķi grūti nākas tādēļ, ka ieņēmumi ir samazinājušies.

No 1922J23. budžeta gada līdz 1930./31. budžeta
gadam tiešie ieņēmumi mušu budžeta arvien ir sa-
stādījuši apmēram 180,000.000 latu, bet jau 1931./32.
budžetat gada tie nokritās, līdz 128,1 miljonam latu,
un pagājušajā 1932./33. budžeta gadā tiešo ieņēmu-
mu bija 130,1 miljons latu. Ja neskaita klāt ārkār-
tējos ieņēmumus no kredita_ operācijām: un valsts ak-
tīva_ realizēšanu, tad kārtējie ieņēmumi pagājušajā
gada ir sastādījuši 115.000.000 latu.

Es neapstāšos sīkāk pie skaitļiem, kuru man ir
loti daudz, jopar tiem jau runāja arī referents; šeit
gribu tikai aizrādīt, ka tiešos ieņēmumus šinī bu-
džeta gada varētu skaitīt no 115.000.000 līdz
120.000.000 latu, (Starpsauciens.) — Jā, par krē-
dita operācijām' es tūlīt runāšu! Iepriekšējā valdība,
iesniedzot budžeta projektu ar 124,7 miljonu latu
kopsummu, vadījās no budžeta kommisijā izteikta-
jam domam, ka budžeta nav uzņemti visi likumos
paredzētie izdevumi, piemērāmi, neesot uzņemtas
pietiekošas piemaksas sviestam un citām 1vajadzī-
bām,. Tika aizrādīts, ka katru gadu — arī labos
gados_ — ir bijuši, papildu budžeti, un ka tādā ga-
dījuma tagad, krizes_ laikos, papildu budžets būtu
pavisam dabīga parādība, ka papildu budžets vēl
nāks, un ta tad budžets nebūs vis 124,7 miljoni latu,
betjau pašā sakuma tika pielaista doma, ka tas būs
lielāks. Valdība tagad, pārkārtodama budžetu, pie-
turējās pie tādas domas, ka papildu budžets nebūtu
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vēlams, bet visi izdevumi, kādi vien paredzami, uz-
ņemami budžetā vispirms jau tāpēc, ka budžeta pie-
ņemšana, kā tas bija redzams, jaubudžetu pieņemot,
ieilgst, un, otrkārt, tāpēc, ka tad, ja visas summas
ir uzņemtas budžetā, iespējama labāka, svētīgāka
valsts saimniekošana.

Sastādot budžetu, valdība vadījās no jauna
principa — papriekš pārbaudīt visus ienākumus,
noskaidrot, cik lieli varētu būt visi kārtējie ienāku-
mi; to robežās tad valdība arī centās sastādīt bu-
džetu. Plašākie rāmji tad varēja būt līdz 120 mil-
joniem latu. 120 miljonu latu apmierina tekošos iz-
devumus, tāpat arī vienu, daļu ārkārtējo izdevumu.
Valdība centās.visus tos ārkārtējos, izdevumus, kam
ir ilgtermiņa ieguldījuma raksturs, izdalīt atsevišķi,
lai tos varētu segt ar ārkārtējiem ienākumiem.

Galīgā aina, kāda tagad ir apspriežamajā budže-
tā, ir šāda.

Tādu izdevumu, kuriem ir kārtēju izdevumu
raksturs, ir pavisam 101 miljons latu. 18,8 miljoni
latu ārkārtējos izdevumos paredzēti tādiem izdevu-
miem, kam nav ilgtermiņa ieguldījumu raksturs.
Tiem pāri paliek no kārtējiem izdevumiem) 16,6 mil-
joni latu, un 1,2 miljonu latu pieņēma no ārkārtējiem 1
izdevumiemi; bet visi pārējie izdevumi jāsedz ar
ārkārtējiem ienākumiem. Ja šos ieņēmumus nevar
atrast, tad visiem šiem ieguldījuma rakstura dar-
biem: vajadzētu izpalikt. Protams, tautsaimnieciski
tas nebūtu pareizi, jo tas radītu ārkārtīgi lielu klu-
sumu mūsu saimnieciskā dzīvē. Bez tam ir daudz
tādu iesāktu darbu, kurus nav iespējams apturēt.

Tā kā pašā budžetā nekādi nebija iespējams at-
rast šos ienākumus, tad vajadzēja ķerties pie dažu
izdevumu samazināšanas. Pie tiem es šeit neapstā-
šos, jo visiem ir atmiņā, kādi tie bija; tas bija at-
tiecībā uz algām un dažiem sociāliem pabalstiem.
Visi šie samazinājumi tomēr iznāca samērā nelieli,
mazākais attiecībā uz algām; var teikt, ka normā-
lās algas tie nav skāruši, jo par cik ir samazinātas
algas, par tik ir samazinājusies arī dzīves dārdzība.
Kas attiecas uz obligāciju izsniegšanu, tad tie 2,6
miljoni latu, tomēr jāatzīst, nav nekāds ietaupījums,
Šī summa valstij būs jāatmaksā; tas ir spaidu ie-
taupījums no ierēdņiem.

Tautsaimnieciski izdevumus var sadalīt 5 gru-
pās: 1) administratīvie izdevumi; 2) valsts iestā-
žu uzturēšanas izdevumi — šinī grupā ietilpst al-
gas, sociālie un kultūras pabalsti; 3) tautsaimnie-
ciskie pabalsti; 4) ieguldījumi satiksmē — ostas,
valsts uzņēmumos un mežos; 5) militārie izdevumi.

Administratīviem izdevumiem un valsts iestāžu
uzturēšanas izdevumiem projektā bija paredzēti 50,8
miljoni latu, t i. par 1 miljonu latu mazāk nekā pa-
gājušā gadā pamata un papildu budžetā kopā, un par
9 miljoniem latu mazāk, nekā 1931./32. gadā faktiski
izdots. Šis lielais samazinājums konstatējams gal-
venā kārtā šinī izdevumu grupā, salīdzinot ar
1931./32. gada budžeta faktisko izpildījumu un algu
samazināšanu — nevis tagadējo, bet 1931. gada
pieņemto algu samazināšanu.

Apspriežamā budžeta projektā sociāliem un kul-
tūras pabalstiem, izglītības pabalstiem, piemaksām,,
pensijām un ārstēšanai kopā paredzēts 15,6 miljoni
latu. Tāda pati summa — 15,9 miljoni_ latu bija
paredzēta iepriekšējās valdības izstrādātajā budžeta
projektā. Salīdzinot ar 1931./32. gada budžeta fak-
tiskiem izdevumiem, šī izdevumu grupa apsprieža-
mā projektā ir par 7,3 miljoni latu mazāka, bet salī-
dzinot to ar pagājušā gada budžetu, tā ir par 3,7 mil-
joniem latu mazāka. Tik liels — gandrīz 4 miljo-
nu latu samazinājums ir radies tāpēc, ka budžeta
projektā ir izmesti 3 miljoni latu lauku pašvaldībām.

Šai izdevumu grupā vēl paredzēts samazināt par
0,4 miljoniem piemaksas cīvīlierēdņu pensijām,, par
0,6 miljoniem piemaksas slimo kasēm un par 0,4 mil-
joniem — izdevumus lauku iedzīvotāju ārstēšanai.
Ir palielinātas piemaksas sakropļošanas gadījumos
par 0,3 miljoniem latu.

Lauksaimniecības pabalstiem budžeta projekta
paredzēts sviestam, liniem un bekonam kopa 15_,4
miljoni latu. No šīs summas 13,8 miljoni paredzēti
sviesta un bekona piemaksām. Pagājuša gada bu-
džetā, pamata un papildu, lauksaimniecības pabal-
stiem bija paredzēti 11,8 miljoni, no tiem sviesta un
bekona piemaksām —- 10,4 miljoni. Ta tad bu-
džeta projektā lauksaimniecības pabalstu summas
salīdzinot ar pagājušo gadu, palielinājušas, visumā
par 3,5 miljoniem, bet salīdzinot ar 1931./32. gadu,
faktiskie izdevumi ir pieauguši par 13miljoniem latu.
Šie lauksaimniecības pabalsti, kā zināms, ir nepie-
ciešami, lai varētu saglābt mūsu lauksaimniecību.

Par lopkopību jāsaka, ka tā dod 60% visu lauk-
saimniecības ienākumu. Ja izejam no valsts stati-
stiskās pārvaldes datiem, kas uzrāda, ka viena slau-
camā govs dod gadā 2100 litru piena vai caurmērā
6 litru dienā, un ja par pienu aprēķina 6 santimus
par litru, tad piemaksas par lielām tomēr uzskatīt
nevaram, un noteiktās cietās cērtas nav_ augstas.
Pasaules sviesta konjunktūra gan ir ārkārtīgi ze-
ma. Sviesta cenas katastrofāli krīt_ Mēs šodien
stāvam notikuša fakta priekšā, ka Vācija, kura vel
dažus gadus atpakaļ — piemēram 1929./30. gada
— noņēma 85%; mūsu sviesta, tagad ir noslēgusi
savu robežu mūsu sviestam; vēl pagājušajā

^
gada

Vācija paņēma 65% un šī gada pirmajos mēnešos
— 59,8% no visa mūsu sviesta izveduma. Ja arī
šo sviestu varētu novietot Anglijā, tad jāsaka, ka ne-
kur sviesta cenas nav tik zemas kā Anglija, jo viņa
ir apgādāta ar aizjūras sviestu. Tā tad sviesta pie-
maksas būs vairāk kā nepieciešamas, _un budžeta
uzņemtā summa ir attaisnojama. Vēl jāaizrāda, ka
sviesta piemaksas tomēr ir samazinātas par 15%.

Ieguldījumiem ostās, valsts uzņēmumos un me-
žos paredzēti 18,9 miljoni latu, t i. par 2 miljoniem
latu mazāk nekā 1931./32._ g. budžetā, bet par 4,8
miljoniem latu vairāk nekā pagājuša_ gada budžeta.
Palielinājumi attiecas galvenā vārta uz ieguldīju-
miem valsts uzņēmumos.

Kara resora izdevumiem paredzēti 27,9_miljoni
latu, un tie ir par 2,3 miljoni latu mazāki neka pagā-
jušajā gadā. Vispār man jāaizrāda, ka militārie iz-
devumi pēdējos gados ir samazināti vairāk ka par
10 miljoniem latu, jo vēl 1930./31. gada Kara mini-
strijas faktiskie izdevumi bija 37 miljoni latu.

Es negribu Augsto namu vairāk apgrūtināt ar
skaitļiem, kādi man ir sakopoti daudz tabelēs; bu-
džeta kommisijās locekļiem tie jau ir zināmi, un arī
pārējie deputātu kungi šos skaitļus tikko no referen-
ta kunga dzirdēja; tāpēc es pāriešu pie ieņēmu-
miem.

Kā jau aizrādīju, kārtējo ieņēmumu pagājušajā
gadā bija 115,6 miljoni latu. Pieejot budžetam ar
diezgan lielu optimismu, un, varbūt, izejot arī no ta_,
ka ir lielākas izredzes ieņemt vairāk no spirta, neka
tas līdz šim. ir bijis, jo spirts tagad ir palētinātslai
gan tas ir diezgan šaubīgs pamats, tomēr jāaizrāda,
ka augstākais, ko varētu cerēt ieņemt, ir 118—119
miljonu latu.

Es te Augsto namu atkal varētu iepazīstināt ar
skaitļiem.

Ieņēmumi no akcīzes nodokļa paredzēti par 0,8
miljoniem latu lielāki nekā pagājušajā gadā. Šis nie-
cīgais palielinājums attiecas uz dzērienu un tabakas
akcīzi. Vēl bija domāts, ka, sakarā ar netiešo no-
dokļu stipru samazināšanos, būs jādomāpar jauniem
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pargrupejumiem, par tiešiem nodokļiem, par akcīzi
manufaktūrai unlīdz ar to par ienākumu pavairo-
šanu ta, lai varētu attaisnot budžetā uzņemto tie-
šo ienākumu summu.

Ienākumi no nodokļiem budžetā ir palielināju-
šies par 3.000.000 latu. Ieņēmumu no valsts mono-
poliem pret pagājuša gada faktisko izpildījumu pa-
redzēts 0,3 miljona latu mazāk.

Samazināti_ir ieņēmumi no cukura monopola.
Pagājušajā gada cukura monopols ir devis valsts
kasei 8,1 miljonu latu, bet sakarā ar vietējās cukura
rūpniecības attīstību tagad mēs cukuru vairs neie-
vedīsim; ta tad arī peļņa samazināsies, un šogad
no cukura paredzēts ieņemt tikai 6,9 miljoni latu,
t i. par 1,2 miljoni latu mazāk.

Ir palielināti projektā ienākumi no spirta un deg-
vīna monopola un no pasta un telegrāfa par 0,5 mil-
joni latu; bet nekādi ienākumi nav paredzēti no
labības un no linu monopola, tāpat arī no metāla
naudas regalijas. Pagājušajā gadā no metāla nau-
das regalijas ir ieņemts 3.000.000 latu. Tā kā tagad
sudraba naudas ir izkalts paredzētais daudzums, tad
šis ienākums arī izpaliek.

Projektā paredzēti mazāki ienākumi, nekā ie-
nācis pagājušajā gada, no valsts īpašumu izmanto-
šanas, t i. no mežiem un zemēm par 1.900.000 latu
un no valsts aktīvu realizēšanas par 0,6 miljoniem
latu mazāk. Lielāki ir ienākumi no valsts uzņēmu-
miem,, dzelzceļiem _ — par 1,7 miljoni latu un no
valsts kredītiestādēm un kapitāla peļņas — nar
1.000.000 latu.

Ievērojami lielāki nekā pagājušajā gadā projek-
ta paredzēti ienākumi no valsts aizņēmumiem. Šis
postenis ir devis_ pagājušajā gadā 6,3 miljoni latu,
bet apspriežamajā projekta ir uzņemts tekošajam
gadam 20,8 miljoni latu. Šī ir tā ārkārtējo ieņēmu-
mu summa, ar kuru paredzēts segt — par to es
tikko runāju — izdevumus dažiem kapitāliem ie-guldījumiem. Ieņēmumu no iekšējā ceļu aizņēmuma
paredzēti 8.000.000 latu un no tā sauktām krēdita
operācijām — 14,6 miljoni latu. _ (Starpsauciens.)
— Tas ta bus_! — Te varētu but divējādi aļzņē-
mumi — ārējais un iekšējais aizņēmums. Ārējo
aizņēmumu tagad bus grūti noslēgt. Šinī ziņā daudz
kas atkarāsies no tagadējas Londonas konferences,
tāpat arī daudz kas atkarāsies no tā, kā nostabili-
zēsies valūta. Ta tad par šo jautājumu grūti runāt;
valdība tomēr nav šo domu atmetusi, bet, protams,
uz to_ nevar dibināt ieguldījuma raksturu izdevumus.
Doma atrast izeju ar iekšēju krēditzīmju izlaišanu,
tāda. kārta ejot to ceļu, pa kuru ir gājušas ar zeltu
bagātas valstis, ka arī visas pārējās valstis. Jūs re-
ti sastapsit tādu valsti, kur nebūtu izlaistas iekšējās
kreditzīmes. (Starpsauciens.) Tas būs iekšējais
valsts aizņēmums, kreditzīmes, kas nestu ieguldītā-
jiem procentes. Pēdējais Vācijas bezdarba apkaro-
šanas aizņēmums par 1 miljardu marku dibinās uz
ta pašaprincipa. Mūsu izlaistās kreditzīmes diskon-tētu mušu bankas,_un tas savukārt pārdiskontētu
Latvijas banka. Ta tad starpību domāts segt ar krē-dita operācijām. Es minēju šeit vienu iespēju, bet
nav izslēgtas arī citas iespējas un citi ceļi.

Tagad_ stāties Augstā nama priekšā ar budže-
tu un aizstāvēt to nav viegla lieta, bet es esmu pār-
liecināts, ka ir stipra cerība iziet no saimnieciskām
grūtībām; kopējie speķi un apvienošanās šo iespē-
ju dos, un mes realizēsim visu paredzēto budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
taju kungi! Šo budžetu apspriežot, Saeima vienā

ziņa atrodas diezgan ērmota stāvoklī, jo nav zināms,
kādai valdībai patiesība_ Saeima šo budžetu atvēl.

Visu laiku mes lasām koalicijas presē, ka val-
dība atrodas it ka chroniskā krizes stāvoklī. Vēl
šodien koalicijas oficiozs — noteicošās koalicijas
partijas laikraksts „Brīya Zeme" raksta, ka Bļod-
nieka kungs liks priekša sava partijas padomē jau-
tājumu par to, atkāpties, vai neatkāpties. Pastāvot
doma, ka valdība atkapšoties._ Protams, mums grūti
lasīt, ko Bļodnieka kungs savā sirdī domā, bet šī zi-
ņa līdz šim laikam nav atsaukta.

Patiešam ir grūti apspriestbudžetu, kuru ir ie-
sniegusi valdība, kas nesājas tā sakot ar demisijas
domam un kas ir nokususi. Nav arī izslēgts, ka
šinī gadījuma Augstais nams iesāk budžetu apspriest
pie vienas valdības un nobeidz pie otras.

Es gribēju īsumā pakavēties pie tiem vispārē-
jiem motīviem, kadeļ mes nevaram balsot par šo
budžetu, kamēr šis budžets ir Bļodnieka valdības
budžets, vai kamēr — es gribētu piezīmēt — tas
būtu vienas citas pilsoniskas valdības budžets, kas
naktu pec Bļodnieka kunga.

Vispirms jau jāsaka tas pats, kas ir teikts gan-
drīz par visiem Latvijas pilsonisko valdību pēdējo
gadu budžetiem: ari šis budžets ir nereāls. Ja nu
ir viens nopelns Bļodnieka kungam vai arī Annusa
kungam — es to nevaru izšķirt —, tad tas ie-
pretim Skujenieka kunga budžetam ir tas, ka, mazā-
kais, te budžeta ir skaidri pateikts, un kuram kat-
ram, kas arī nav nosēdējis budžeta kommisijā pus-
gadu, sakot no janvāra mēneša, ir saprotams, cik
liels apmēram var but deficīts. Arī pats Annusa
kungs to p_ateica, kad runāja par budžetā uzrādītām
ta_ saucamam krēdita operācijām jeb, kā viņš negri-
bēdams tas pareizi nosauca — krēdita machinā-
cijam. Tas, laikam^ būs tas pareizākais nosaukums
— krēdita machinācijas — šī budžeta deficītam.
Ta tad jasaka,_ka mēs apspriežam valsts saimnieci-
sko plānu, kura paredzēts deficīts.

Protams, galu galā krizes laikā jārēķinās ar to,
ka. viens otrs gads valsts vaimnieeībā varētu no-
slēgties ar deficītu. Bet tad, mazākais, būtu jāpa-
rada kaut kāda perspektīva, kā no šī deficita, kaut
arī pec, zināma laika, izkļūt ārā. Mēs tagad vairāk
gadu klausāmies nacionālās atmodas ministrus, un
man jāsaka, ka katru reizi rodas diezgan pesimi-
stisks iespaids, tiem, kam jānoklausās šie budžeta
piatojumi. Arī pagājušā gada budžetu šis pats re-
ferents garu gara runā mums ieteica kā reālu, un
mes zinām, ka tas ir noslēdzies ar deficītu, ko Valsts
kontrole ir aprēķinājusi — un, es domāju, arī Fi-
nanču ministrija to nenoliegs — uz 18 miljoniem
latu.

Labi, ministra kungs, šos 18 miljonus latu defi-
cita jums vajadzēs segt no rezervēm, kas ir Latvi-
jas valsts īpašums. Ja jūs šos 18 miljonus latu de-
ficita būsit noseguši, tad jūs būsit iztērējuši visas
Latvijas valsts rezerves, kas ir Latvijas valsts īpa-
šums, un nākošā budžeta gada deficitu, ko jūs esat
paredzējuši pie 20 miljoniem latu, jūs vairs nevarē-
sit segt. Tad jums vajadzēs taisīt tās „krēditmachi-
nacijas".

Ja _valdība nāk ar budžeta pamatojumu, ja, te
nak ari valdības koalicijas referents, tad mums kā
tautas pārstāvjiem, ja gribam pildīt savu pienāku-
mu ka nākas, ir tiesība prasīt noteiktu plānu, kā jūs
domājat šo deficītu segt. Es nezinu, varbūt jūs esat
devuši kādus paskaidrojumus savai koalīcijai kādās
slēgtas sēdes, bet paskaidrojumi, ko šodien deva mi-
nistra kungs, tāpat arī kommisijās referents Birz-
nieka kungs, ir ārkārtīgi neapmierinoši. Tie tikai
pierada, ka par šīm kreditmachinācijām, kā jūs paši
tas ļoti labi nosaucat, nav nekāda plāna.
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Birznieka kungs teica, ka varot aizņemties no
Latvijas bankas. Vai jūs domājat, ka Latvijas ban-
kas statūti to atļauj? Latvijas bankas statūti neat-
ļauj dot līdzekļus vispārējiem budžeta izdevumiem.
Tie ir izdevumi, ko jūs esat nosaukuši par kapitā-
liem ieguldījumiem. Atvainojiet, ministra kungs un
arī referenta kungs, šinī gadījumā Jūs atgādināt krie-
vu garīdznieku, kurš gavēņa laikā gribējis mieloties
ar gaļu, un lai to varētu darīt, cūku nokristījis par
karūsu. Tāpat arī Jūs budžeta izdevumos esat ie-
likuši posteni ar attiecīgu nosaukumu. Tā kā šī bu-
džeta daļa ir nokristīta par kapitālieguldījumiem, tad
tie pēc Jūsu domām nav vispārīgie izdevumi, un
eventuāli no Latvijas bankas varēs aizņemties.

Tā bija viena versija, kā mums šodien stāstīja,
ko darīs ar šīm krēdita machinācijām. Es nezinu —
tās būs Latvijas bankas rūpes —, kādā kārtā Lat-
vijas banka somobilizēs tos 20 miljonu latu, ja viņa
gribēs izpildīt to uzdevumu, kas ietilpst viņas darbī-
bas programmā — sargāt lata stabilitāti.

Ministris Annusa kungs teica, ka varot būt da-
žādi ceļi. Izdošot valsts kreditzīmes. Kad prasī-
jām, kas tās būs par zīmēm, tad teica, ka tās būšot
tādas zīmes, kas nesīšot procentus. Labi, izdos tā-
das kreditzīmes, kas nesīs procentus; bet ar izdo-
šanu vien taču nepietiek — vajadzīgi arī cilvēki,
kas tās ņem. Ja nepiespiedīs tās ņemt, tad ar valsts
krēdita zīmēm ies tāpat kā ar iekšējo ceļa aizņēmu-
mu, kas, varbūt, bija ļoti labi domāts un iesākts ar
ļoti lielu reklāmu, bet galu galā kaut vienu_ daļu no
obligācijām vajadzēja novietot piespiedu kārta.

Mazākais man paliek tāds iespaids, ka Jums, ru-
nājot par šīm valsts krēdita zīmēm, vai nu pašiem nav
viss skaidrs, vai arī jūs negribat_ Augstajam namam
to noskaidrot — tādā gadījumā pat koalicijas de-
putātiem būtu grūti balsot par šo budžetu —, vai
arī Jūs vēl nezināt, kā šo budžeta deficītu segt, pie
kam es gribētu teikt — segt uz papīra.

Tālāk es gribētu teikt, ka arī otrā ziņā Bļodnie-
ka kunga budžets izdevīgā nozīmē atšķiras no Sku-
jenieka kunga budžeta. Proti — skaidri ir parā-
dīts, kā ir radies ap 20 miljonu latu deficīts, kas se-
dzams ar kreditmachinācijām 1. Ja papēti skaitļus,
tad jāsaka, ka lauvas daļa no- šī deficīta krīt uz pie-
maksu politiku — piemaksām sviestam, bekonam,
liniem un citiem lauksaimniecības ražojumiem, jo ar
pilnu tiesību var teikt, ka Latvijā nav gandrīz nevie-
na lauksaimniecības ražojuma, kam nebūtu noteikta
politiska cena, vai kas nesaņemtu vienu vai otru pie-
maksu. Šīspiemaksas kā jūs, kungi, zināt, katru ga-
du aug, arī galvenās piemaksas, kas no budžeta pra-
sa vislielākās summas — sviesta piemaksas. Ši-
nī budžetā tās prasa vairāk kā 12 miljonu latu, bet
pagājušajā gada budžetā jaubija vairāk kā 9 miljo-
ni latu. Tāpat kā pagājušajā gadā šīs piemaksas_ ne-
varēja segt ar budžeta summām, domājams, arī ta-
gad summa, kas ievesta budžetā, nebūs pietiekoša.

Ja mēs tagad no vienas puses valsts budžeta re-
dzam, ka piemaksas lauksaimniecībai pastāvīgi aug,
tad no otras puses darba tautai, latviešu tautas vai-
rākumam mūsu valsts saimniecības budžeta un ār-
pus budžeta saimnieciskie labumi — ja tos par tā-
diem var saukt — tagadējā krizes laikā ir sama-
zināti. Šinī budžetā ir samazinātas arī summas, kas
nāk par labu sociālai apdrošināšanai, slimo kasēm,
un mazliet ir samazināti izdevumi lauku iedzīvotā-
ju ārstēšanai. Sabiedriskiem darbiem šinī budžetā
ir paredzēti tikai 2.500.000 latu, lai gan ministra
kungs teica, ka šis esot tāds budžets, kam papildu
budžeta nevajadzēšot. Es nezinu, Bļodnieka kungs,
vai Jūs tiešām domājat, ka arī bezdarba postu Jus
varēsit apkarot tikai ar to summu, kas paredzēta
šinī budžetā, jeb pārvērtīsit par sabiedriskiem dar-

biem ar zemu algu kārtējos darbus, kas paredzēti
uz dzelzceļiem un citiem ceļiem.

Ja pieejam šī budžeta uzbūvei, tai saimnieciskai
politikai, ko tas pauž, tad nekā jauna vairāk šeit ne-
varam pateikt kā tikai to, kas jau ir pateikts pie na-
cionālās atmodas valdības pagājuša gada budžeta;
tāpēc tiešām nav vērts ilgāk pakavēties pie šī bu-
džeta uzbūves.

Augstajam namam ir zināms mūsu negatīvas at-
tiecības pret tā saukto lauksaimniecības piemaksu
politiku. Mēs esam norādījuši Augstajam namam un
līdz ar to visai darba tautai, ka mes vispār skatā-
mies uz lauksaimniecības atbalstīšanu ar piemaksām.
Galu galā Latvijas tautsaimniecība navtik spēcīga,
lai piemaksātu tādos apmēros, kā tas līdz šimtiek
darīts. Jūs esat savu piemaksu politiku veduši ta, ka
šo piemaksu dēļ būs iztērētas un iztukšotas valsts re-
zerves un būs jāsāk saimniekot ar tām „krēditma-
chinācijām", par kurām runāja finanču ministra
kungs. Neviens no koalicijas saimnieciskiem vadī-
tājiem mums nevar pateikt, kas tad būs tālāk, ja jus
turpināsit tāpat kā līdz šim, jo pēc 1933./34. budžeta
gada, kā visiem būs zināms, taču nāks 1934./35. bu-
džeta gads, un es domāju, ka visiem vajadzētu būt
puslīdz skaidram, ka tā smagā agrārā krize, kāda
mēs patlaban dzīvojam, tik ātri nebeigsies.

Mēs, sociāldemokrāti, negribam teikt, ka Latvi-
jas lauksaimniecība pārdzīvotu ziedu laikus, ka tā
patlaban būtu tādā stāvoklī, ka nebūtu nekādā veidā
atbalstāma, tomēr skaidrs ir viens — ka katrs var
segties tikai ar tādu segu, kāda tam ir, bet jūs gri-
bat segties ar segu, ko gatavojat uz nākamo paaudžu
rēķina; Jūs taisāt parādus uz zila gaisa, nezinādami,
kā tos vēlāk segt. Sakait, vai tā ir prātīga politika!

Jūs šo politiku vedat samērā šauru slāņu šauras
interesēs. Ja šo budžetu varētu kā nokristīt, un tas
tiešām ir vēl reljefāks nekā pagājušā gada budžets,
tad varētu teikt, ka tas ir latviešu lielsaimnieku bu-
džets, kas kā zole zābakam pieskaņots lielsaimnieku
šaurām interesēm. Es nedomāju, ka šīs lauksaim-
nieku kategorijas intereses šobrīd būtu visas Latvi-
jas tautsaimniecības un Latvijas tautas intereses.

Es saprotu zemnieku savienību, kas, paužot sa-
vus uzskatus, aizstāv lielsaimnieku intereses, es sa-
protu Ulmaņa kungu un arī citus zemnieku savienī-
bas deputātus, kas ar visu krūti iestājas par lauk-
saimniecības piemaksām un dažbrīd ir gatavi uz-
spļaut pat Jūsu nacionālai atmodai, kad sāk runāt par
piemaksu samazināšanu vai atņemšanu. Nesen „Brī-
vā Zemē" bija teikts, ka esot vienalga, vai kāds esot
žīds, krievs, vai polis — ja tikai viņš esot par pie-
maksām, tad viņš esot labs. Es saprotu, tā ir šķiras
politika, un no zemnieku savienības viedokļa to var
attaisnot.

Bet es jautāšu citiem koalicijas dalībniekiem, es
jautāšu latgaliešu grupām, kas dibinās un balstās uz
sīko, daudzkārt pat vēl sliktākos apstākļos dzīvojo-
šo Latgales sīkzemnieku nekā pilsētas strādnieks,, es
jautāšu Bļodnieka jaunsaimniekiem, no kuriem vai-
rāk kā puse pēc viņu pašu atzinuma nemaz nav ie-
interesēti sviesta piemaksās — kāpēc jūs velkaties
pakaļ vienai šaurai lielsaimnieku šķiras politikai?
Kāpēc jūs saimniekojat uz zila gaisa? Kāpēc jūspa-
tiešām aizvērtām acīm ejat pretim postam?

Pēc šī deficita nāks cits deficīts, un pienāks
laiks, kad būs jāsaka: mums vairs nav naudas. Kun-
gi, jūs taču neticēsit, ka Latvija piedzīvos tādu stā-
vokli, kad nauda birs no gaisa! Arī finanču mini-
stra kungs jums šādu perspektīvu nepavēra. Jūs
aizvērtām acīm skrejat pakaļ tam, kas nāk par labu
vienīgi zināmām šaurām lielsaimnieku aprindām. Ag-
ri vai vēlu jums būs jānonāk pie tā, ko sauc par ap-
giozības līdzekļu inflāciju — sauciet to kā gribat, par
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kredīta zīmēm ar_ procentēm vai bez procentēm,
jums nauda kaut kādi būs jādrukā.

Varbūt jus esat tādi optimisti, kas domājat, ka
lauksaimniecības krize šogad vēl būs, bet nākošu ga-
du vairs nebūs? Vai jūs domājat, ka pasaules saim-
nieciskā konference, kur tās gudrās galvas spriež par
tautsaimnieciskiem jautājumiem, kaut ko dos arī
mums? Kungi, tā taču tas nav! Vai jūs paši nejū-
tat,_ka esat vieni savā nodabā, ka esat vieglprātīgi
savā politikā, ka vedat vieglprātīgu politiku, kuras
deļ agri vai vēlu visai Latvijas tautsaimniecībai un
galvenam kārtām šīs tautsaimniecības pabērniem —
Latvijas darba tautai būs dārgi jāsamaksā!

Budžetu motivējot, mēs gaidījām no valsts saim-
niecības vadītajā, ka viņš nāks ar kādu programmu
un teiks: ir slikti — izredžu uz labošanos nav, bet
tomēr jārod kāda programma, pēc kuras varētu tikt
vio šī posta ara. Annusa kungs mums nolasīja bu-
džeta skaitļus, pastāstīja par krēdita machinācijām",
par pasaules saimniecisko konferenci, par to, kāpēc
krize izcēlusies un kā ražo aizokeāna zemēs. Jā,
Annusa kungs, mēs neesam šeit sanākuši tautsaim-
niecības seminārā, lai noklausītos, kādas pilsoniskā
tautsaimniecībā ir izveidojušās dažādas krizes teo-
rijas, _ Man šķiet, ka mēs savu Latvijas krizi ar šīm
teorijām: izdzīvot nevarēsim, tās mums nepalīdzēs.
Bet gan būtu interesanti zināt, kāda ir Jūsu tautsaim-
niecības programma, kāda ir Jūsu valsts saimniecī-
bas vadoša līnija. Katrā ziņā bija vajadzīgs aizrā-
dīt, vai vēl ies _to pašu ceļu, pa kādu ir iets līdz šim.

Līdz šim Jūsu pamatlīnija ir bijusi tāda — tā tas
ir'bijis vienmēr pilsoniskā saimniecībā — ar politi-
skas varas palīdzību nākt talkā šaurākām turīgākām
iedzīvotāju aprindām, ar polītiskās varas palīdzību

; noteikt tām ienākumus un garantēt cenas, ar politi-
skas varas palīdzību pat celt tās uz augšu, vai, ma-
zākais, noturēt zināmā līmenī, tādā, kas nāktu, par
labu galvenam kārtām lieliem lauksaimniekiem un
rūpniekiem.

Jāsaka, ka arī _rūpniecības produkti ir tik tālu
aizsargāti ar augstām muitām, ka viena otra nozare
līdz šim nav jutusi nekādu krizi, tā strādā un pelnī
dziedādama un strādā 3 maiņās.

Tanī pašā laikā, kad valdība ir glābusi un visiem
līdzekļiem_ stutējusi mantīgo šķiru ienākumus, darot
to ar dažādām piemaksām, kas gulstas galvenam
kārtam uz mūsu nodokļu maksātājiem, kad valdība
ar polītiskās varas palīdzību ir diktējusi cenas viņu
ražojumiem,, tai pašā laikā valdība ar politiskās va-
ras palīdzību ir spiedusi, uz leju patērēšanas spējas.

Nesen Augstajā namā nacionālās atmodas koa-
līcija pieņēma ierēdņu algas samazināšanas likumus.
Dažiem tas likās loti valstisks darbs. Dažas lauci-
nieku aprindas, diemžēl, arī daži lauku ļaudis ir iz-
teikuši tādu domu, ka tiem maziem ierēdnīšiem, 80-
latniekiem, 100-la.tniekiem. 120-latniekiem un 130-
latniekiem esot par daudz lielas algas. Ar šādu rī-
cību jus esat spieduši uz leju šo slāņu patērēšanas
spējas.

Jāsaka, ka nacionālās atmodas sākumā jūsu pašu
finanču ministris mudināja arī privāto rūpniecību da-
rīt topašu, Privātie rūpnieki nav likuši sevi div-
reizjugti.es. Kur tikai tiek klāt, pilsētās un šogad
sevišķi uz laukiem lauku darba spēka līgšanas se-
zona darba algas atkal tiek sistas uz leju. Jūs esat
veicinājuši algu sišanu, lejā ar laukstrādnieku ieve-
šanu no ārzemēm. Ar vienu vārdu: cenas jūs esat
cēluši

^
bet patēriņa spējas esat grāvuši. Dabīgi, ka

rezultātam, pa vienietnvai otriem ceļiem, agrāk vai
vēlāk, japaradas_ ka tās lietas dezorganizācijai unpostīšanai,_ ko mes saucam par iekšējo tirgu. Iekšē-
jo tirgu Jus, ministra kungs, neesat cēluši. Ja Jūs

tādu pašu politiku turpināsit, tad Jus arī iekšējo tirgu
necelsit.

Es saprotu, ka no šaura prīvātkapitālistiskā vie-
dokļa vienam uzņēmējam zināmā, laika sprīdī var
likties, ka viņš rīkojas ļoti pareizi, ja viņš nosit dar-
ba algas, algotā darba spēka cenu, nosit algotā dar-
ba speķa patēriņa spējas, jo ar to šis uzņēmējs ma-
zina savus personīgos ražošanas izdevumus. Bet
taču no olašāka tautsaimnieciska viedokļa mums jā-
atzīst, ka agru vai vēlu tas atsaucas uz visas pla-
šas tautas pirkšanas spējām, uz tirgus tilpumu. Tas
taču rada vēl lielāku disproporcionālitāti starp ra-
žošanas spējām, saražoto preču daudzumu un to
preču daudzumu, ko patērētāji var nopirkt. Es do-
māju, ministra kungs,, Jūs man pievienosities, ka
Latvijas darba tautas pirkšanas spējas ir ārkārtīgi
zemas. Jūs tās neesat cēluši un arī neuzrādāt mums
nekādas perspektīvas, ka Jūs tās varēsit celt ar to
saimniecisko politiku, kādu Jūs šobrīd vedat. Tā-
pēc jāsaka, ka iekšējo tirgu pacelt, organizēt un at-
veseļot Jus ar savu saimniecisko politiku nevarat,
un reiz Jūs to_ nevarat, tad Jums nav ari nekādas
izredzes, ka Jūs, pamatojoties uz iekšējā tirgus, tik-
sit vaļā no savas deficīta valsts saimniecības.

Un nu apskatīsimies, kāds stāvoklis ir no otras
puses. Varētu teikt tā: sitīsim algas uz leju, lai va-
rētu lētāk eksportēt. Ja Latvija būtu rūpniecības
eksporta zeme, tad no pilsonības viedokļa vēl va-
rētu saprast prasību sist uz leju algas, lai varētu lē-
tāk eksportēt, Bet kā tad nu ir ar tiem ārējiem tir-
giem?

Vispirms — mēs neesam rūpniecības eksporta
zeme. Mums gan bija vienas daļas rūpniecības pro-
duktu eksports uz Krieviju, bet līgums, diemžēl, ir
izbeidzies. Tagadējos krizes laikos to arī neizdotos
atjaunot tādos apmēros kā toreiz. Bet pat tanīs ro-
bežas, kādās to būtu iespējams atjaunot — sakait,
vai jūsu valdība ir pielikusi pūles, lai par to vestu
sarunas? _ Vai jūs neesat pārņēmuši sliktu manto-
jumu no jūsu priekšgājēja Skujenieka valdības? Šo
mantojumu jums būs grūti likvidēt Jūs tam ziedo-
jat loti maz enerģijas. Sevišķi ārlietu ministra kunsrs
— diemžēl, viņa te nav klāt, un es personīgi ar vi-
ņu nevaru izbārties — nav piemērota persona, kas
varētu noslēgt labus līgumus ar Padomju Krieviju.

Jūs, kungi, varat, kā nu jums katram tās iekšē-
jas dvēseles stīgas runa, visādi skatīties uz to sa-
sodīto krievu zemi", bet šinīs krizes laikos nozīme
ir kuram katram tirdziņam, un Latvijai, ja tā noslēg-
tu tirdzniecības līgumu, neteiksim, ka iestātos kāda
Leiputrija, bet tomēr ietu labāk, ja būtu eksporta
iespējas uz Krieviju. Vieglprātīgā kārtā, cienījamie
kungi, jus esat sev šīs iespējas atņēmuši. Jūs esat
lielākiem un mazākiem koalicijas gariem ar sieka-
lām uz lūpām mēģinājuši, iestāstīt, ka saimnieciskie
sakari_ mums vienaldzīgi, un esat mēģinājuši nodi-
bināt arēja politikā tā saukto vertikālo līniju, runājot
Salnaja kunga gara — joviņš mīl runāt ģeometriski,
esat centušies atrast kādus saimnieciskos sakarus
ar Poliju, kas būtu šīs_ vertikālās līnijas apakšējā
gala. Es domāju, ka ta ir liela kļūda no valdības
puses. Varētu, prasīt lai Krievijas tirgus nodibinā-
šana spertu enerģiskākus soļus un turpmāk redzē-
tu sapratīgāku rīcību neka esam piedzīvojuši līdz
šim.

Runāsim arī par mūsu lauksaimniecības ražoju-
mu tirgu. Runājot par to, jāsaka, ka ar ļaunu iro-
niju vēsture ir pasmējusies par dažām zemnieku sa-
vienības dogmām Kad dibinājās Latvijas valsts.
Latvijas_ demokrātija, tad Latvijas sabiedrībā bija
principiāli strīdipar to, vai būtu vēlams Latvijas
valsti iekonservēt, lai ta uz laiku laikiem paliktu vie-
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nīgi agrāra, lauksaimniecības valsts, jeb vai nebūtu
vēlams, lai blakus lauksaimniecībai kā nopietns fak-
tors — iekšējā tirgus un eksporta faktors būtu arī
rūpniecība, Zemnieku savienības aprindas teica;
ko jūs gribat? Jūs gribat Latviju padarīt nevis par
patstāvīgu, neatkarīgu valsti, bet par Krievijas pie-
dēkli! Latvija būs neatkarīga, stipra, patstāvīga ti-
kai tad, ja tā būs lauksaimniecības valsts. Kungi,
jūs jūtat, ka ar savām dogmām esat stipra mēra kļū-
dījušies. Tagad Latvija, kuras svarīgākais eksporta
produkts ir sviests, ir krizes stāvoklī — un stipri at-
karīgā stāvoklī. (Starpsaucieni,)

Šī krize, Birznieka kungs, tik ātri nebeigsies;
tā būs vēl nākošo gadu un, varbūt, nebeigsies vel
pēc nākošā gada. Turpretim rūpniecības krize, var-
būt, beigsies ātrāk. Tā, varbūt, sāks iet mazuma.
Laiku, kad tā sāks mazināties, grūti pateikt._ Ope-
rēt ar skaitļiem, vispār, būt par pravieti ir grūti, bet,
acīmredzot, ja politika nekas jauns nenāks klāt, jā-
atzīst, ka savu dziļāko stāvokli ta ir jau sasniegusi
visā pasaulē. Par lauksaimniecības krizi to grūti
teikt. Lauksaimniecības krize, ka rada tautsaimnie-
cības vēsture, ir grūti pārdzīvojama. Jus paši ju-
tāt, ka šinī krizes laikā mes esam kļuvuši atkarīgi
pat no atsevišķu valstu politiskas labvēlības. So
atkarību, kungi, jūs jūtat tik liela mēra — sevišķi
tas jāsaka par eksporta sviesta partijām —, ka jus
esat gatavi laizīt Hitleram pat sēdamo vietu, ja tas
būtu vajadzīgs, (Starpsaucieni)

Par šo pašu sviesta jautājumu rīta sēde nori-
tēja ļoti interesantas de_bates._ Jūs zināt, _kungi, ka
mēs tagad atrodamies tāda stāvoklī, ka Vācija_ savu
robežu 'Latvijas sviestam ir slēgusi. Ta ka_ mes ru-
nājam par budžetu vispār, par motīviem, kapec mes
varam un nevaram balsot par budžetiu Augstais
nams man atļaus nerunāt tikai par vispārējam saim-
nieciskām lietām,, bet pieskarties ari arējai politikai.

Te šorīt jau runāja par sviesta lietu, debatējot
par jautājumu, kas bija iesniegts rīta sede

^ Loti in-
teresanta bija Mīlberga kunga, pieeja šai ārpolitikas
problēmai. Es nezinu, cik tālu Mīlberga kungs ir
pilnvarots taisīt kabineta ārējo polītiku._ Viņš teica:
nevajaga iejaukties Vācijas iekšējas lietas! Redziet,
ko jūs, sociāldemokrāti... (P. Leikarts no vietas:
„Kopā ar žīdiem!") — „Kopā ar žīdiem" — no_ lai-
ku gala visu melnsimtnieku mutes žīdi un sociālisti
ir visas pasaules ļaunums — esat izdarījuši?!_— Jus
esat iejaukusies Vācijas iekšējās lietas, nostādīdami
Latvijas valdību grūta stāvoklī! —

Es gribu jums, kungi, teikt, ka Latvijas strād-
nieku šķira ir pilnīgi solidāra un neatņemama starp-
tautiskās strādniecības daļa. Tas, kas notiek hitle-
riskā Vācijā, nav starptautiskai strādniecībai tikai
hitleriskās Vācijas lieta. Es gribu teikt, ka ta va-
jadzētu skatīties arī katram patiesam pilsoniskam
demokrātam, jo pēc tā, kas notiek Vācija, ja tas tur
nostiprināsies, ja nostiprināsies agresīvas tendences,
kādas ir šīs kustības pamata, vai jus domājat, ka
jūs ilgi paglābsities, ka gribēdami klanīdamies Vā-
cijas priekšā, no tā spiediena, kas nāks no Vācijas?

Es domāju, kungi, mums visiem _ir skaidrs, jo
mēs šeit neesam sapulcējušies mazi bērni — es ne-
gribu lietot nekādus asus vārdus pret Hitleru un vi-
ņa režimu —, bet es domāju, kungi,_ mums visiem
ir skaidrs, ka ne tas boikota pasludinājums, kas La-
tvijā ir noticis, un_ kas ir_ pilnīgi privāta lieta, ir gal-
venais iemesls, kādēļ Vācija zināmo soli ir spērusi.
Es domāju, jums visiem ir skaidrs, ka šim solim ir
zināma politiska nokrāsa. Tas patiešam ta ir! Katrs,
kas apsver šo Vācijas soli tuvāk, kas apsver pie-
vestos legālos motīvus, redzes, ka tie neiztur ne ma-
zākās kritikas. Skaidrs, ka bez šiem motīviem Vā-

cijai ir vēl citi motīvi, citi nolūki. Man šķiet, šis ir
pirmais solis kustībai „Drang nach Osten".

Deputātu kungi, tiešam, vai nav uzkrītoši, ka
Vācija šos represīvos soļus ir vērsusi tikai pret La-
tviju, lai gan tāda pati vācu preču boikota kustība,
sevišķi no strādnieku šķiras, ir novērota gandrīz
visā pasaulē, gandrīz visas Eiropas valstīs, pie kam
Holande daudz ātrāk neka Latvija ir pasludinājusi
šādu boikotu, bet pret to Vācija nav spērusi nekā-
dus soļus. Ja Vācija tagad vērš šo sviesta ieveša-
nas aizliegumu pret Latviju, tad te, ka jau teicu, ir
citi pamati.

Kā nu dos «gandarījumu" Vācijai? Piemērošot
represijas pret Latvijas patērētajiem. Vai tad pa-
tērētājiem ar varu bāzīs mutē Vācijas preces? Tas
taču nav iespējams! Pret iniciatoriem speršot_ at-
tiecīgus soļus. Te jau daži joku Pēteri kuluāros
smējās, ka nu Ulmanim esot labi — japjeprasot tikai
no Vācijas trīskārtīgi kontingenti, jāiebažot sociālisti
cietumā un jāsarīkojot žīdu grautiņi.

Mums te ieteic zināmu piekāpību. Deputātu
kungi, ja mēs piekāpjamies, tad mēs tik pat ka pa-
dodamies Vācijas iespaidam!

Lai man te atļauts pateikt, ka Vācijas pārstāvis
jaucas Latvijas iekšējās lietās. Vēl vakar viena no
izplatītākām latviešu avīzēm lasījām, ka Vācijas pār-
stāvis bija izteicies tā, ka tas, ka Vācija esot aizlie-
gusi Latvijas sviesta ievešanu, esot Vācijas darīša-
na; Latvijas darīšana tagad esot tikt galā ar sociāl-
demokrātiem un žīdiem. Es gribētu teikt tā: ja šis
kungs tā runā, tad lai viņš labāk ņem savu pasi un
brauc atpakaļ. Es te gribu piekrist tiem deputātu
kungiem, kas saka: ja jau saimniecisks karš, tad
saimniecisks karš.

Man šķiet, ka te, budžeta vispārīgas debates,
būtu labi, ja kāds valdības loceklis nāktu un sniegtu
paskaidrojumus šai lietā. Tie paskaidrojumi, kādi
mums tika doti, mazākais, uzticības neradīja. Mes
nevaram atzīt, ka valdība būtu ķērusies pie šīs lie-
tas ar pienācīgo stingrību un tāda veida izpelnījusies
uzticību.

Kas zīmējas uz pārējiem tirgiem — piemēram
uz Krievijas tirgu, tad jāatzīst, ka apgrozījumu ari
uz līguma palīdzību tik lielu nevarēs sasniegt ka krei-
sās valdības līgumā. Tagad mes pilnīgi objektīvi
varam teikt, ka toreiz bija sevišķi specifiski ap-
stākļi — tādi apstākli, kas deva iespēju šo plašo lī-
gumu ar Krieviju noslēgt. _ Tagad to nevar. Lielā
mērā arī ir izlaisti no rokam visi pavedieni. Pec
pašreizējās informācijas mūsu valdība pret Padomju.
Krievijas tirdzniecisko pārstāvību ir spērusi tādus
soļus, kas līguma noslēgšanu nevar veicināt, bet
gan šinī brīdī attiecības tikai vel vairāk pasliktināt
Tie ir ienesuši sarūgtinājumu un padarījuši stāvokli
saimnieciskām sarunām nelabojami ļaunu.

Ārlietu ministra kungs, runājot ģeometriska va-
lodā, ir vertikālās līnijas piekritējs. Es gan domāju,
ka labāk būtu nevest Latviju pa šo vertikālo līniju,

„ jo mēs esam piedzīvojuši ne sevišķi iepriecinošus
notikumus attiecība ar Poliju — esam braukuši pie
poļiem, poļi ir braukuši šurpu, ir notikušas oficiālas
un pusoficiālas apspriedes, ir virzītas lietas privāta
kārtā, bet nekas nav iznācis. Protams, var strīdē-
ties par vertikālā virziena , politisko pusi, bet par
saimniecisko pusi gan ncka _ laba nevarētu teikt

Par Vācijas tirgu runājot, jāsaka, ka tagadējo
frondu varēja paredzēt jau agrāk. Sakait kungi,
vai jums tā ausma neatausajau sen, vai jus neno-
pratāt, ka Vācijas tirgus ir tāds tirgus, kasagri vai
vēlu, pie tās agrāras politikas

^
ko ved vācu liel-

gruntniecība, kas izriet no visam tam lauksaimnie-
ciskām tendencēm, kādas Vācijas tautsaimniecība
rodas, ka agri vai vēlu šis tirgus sašaurinasies? Vai
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jusu pienākums nebija savā saimnieciskā politikā jau
laikus rūpēties, lai atrastu, kaut arī par zemākām
cenām, citus tirgus? Tagad jūs noveļat vainu no
saviem pleciem, sacīdami, ka viss nācis sakarā ar
boikotu. Bet, Annusa kungs — es domāju, arī Bļod-
nieka kungam būs jāatzīst: agri vai vēlu šie ierobe-
žojumi no vāciešu puses būtu nākuši! Tie kontin-
genti, kas bija atļauti jau agrāk, nebija pilnos apmē-
ros novietojami vāciešu noplicinātos patērētājos. Un
jāsaka, ka_ Hitlers vācu darba tautu pirkšanas ziņā
padarīs vel nabagāku.

Mēs esam runājuši šeit ļoti daudz un gari par
aktīvu saimniecisko politiku, par sakariem un tirdz-
niecības līgumiem. Bet, kungi, tās visas ir bijušas
tikai runas!

Kāda tad nu ir bilance?
Jāsaka, ka iekšējo tirgu jūsu saimnieciskā poli-

tika neceļ, taisni otrādi — ar savu saimniecisko po-
lītiku jus pilsoņu pirkšanas spējas esat nodzinusi uz
leju. Arējos tirgus, kādi mums ir bijuši, jūs esat iz-
laiduši no rokam. Jūs pat neesat pie laika meklējuši
atvietojumu tam, ja viens vai otrs ārējais tirgus no-
slēgtos. Vispār tagadējā agrārā krizē ārējo tirgu
meklēšana ir jau ļoti grūta lieta, un neviens nevar
lielīties, ka to varētu padarīt pāris dienās. Nē, tas
nav izdarāms_ pāris dienās! Bet man jāsaka, ka vi-
sas pilsoniskās valdības — kā tagadējā Bļodnieka
kunga_ valdība, tā arī pagājušā Skujenieka valdība
— arēja tirgus meklēšanā ir parādījušas ārkārtīgu
bezdarbību.

Jājautā: vai jums vispār var būt kāda daudz-
maz bāli rozā perspektīva nākotnei jautājumā, kā
atrast izeju no tiem Chroniskiem valsts saimniecības
deficītiem, uz kādiem Latvijas valsts ir nosodīta, ja
piemaksas paliks tādos apmēros, kādas tās tagad
paredzētas? Vai jums ir kaut kāda nojausma par
to, ka atrast izeju? Vai jums jautājums par izeju
nav jāstāda? Lai cik rūgta arī būtu atbilde, tomēr
agri vai vēlu būs jāatbild, ka līdzekļu nav. Nevar
taču valsts saimnieciskiem jautājumiem pieiet no
aģitatoriska_ viedokļa, sasolīt pa labi un pa kreisi —
nu tik drukas un dos, bāzīs pilnas mutes, kad patie-
sība nav, ko bāzt.

Redziet, tādas domas ierosina jūsu budžets, jū-
su budžeta pamatojums un tā politika, ko jūs vedat.
Jāsaka, ka ta šaura lielsaimnieku politika, kādu jūs
vedat, tagadējos Latvijas apstākļos ir bankrota po-
litika. Jus nevarat prasīt, lai mēs šai politikai un
jūsu budžetam dāvājam uzticību,

Pāris vārdiem, savus vispārējos norādījumus
nobeidzot, gribu pieiet iekšējām lietām, gribu pa-
teikt, ka mēs nevaram uzticēties šai valdībai un līdz
ar to nevaram dot viņai rokās tos līdzekļus, kādi
budžetā paredzēti, arī aiz ļoti dibinātiem iekšējās
politikas motīviem.

Mēs zinām, ka iekšlietu ministris Mīlberga
kungs ir liels administrators. Viņš daudzkārt atgā-
dina to Ščedrina administratoru ģenerāli Toptiginu,
kurš administrēdams nodedzinājis vairāk sādžu un
pilsētu. Mes zinām likumus, ko ir izdevis Mīlberga
kungs. Viņš ir izdevis ļoti bargus likumus par pre-
si, par sapulcēm, par biedrībām. Mēs zinām, ka
viņš vārdos no vienaspuses ir ļoti liels cīnītājs pret
fašismu, bet tanī pašā laikā grib cīnīties arī pret
sociāldemokrātiem un strādniekiem. Es gribētu teikt
Mīlberga kungam un Mīlberga kunga partijas bied-
riemļ viena ziņa jus pareizi sakāt, ka ar tām tei-
dencem, kas tagad Vācijā valda, ja tagadējā Vācija
jutīs zem sevis pietiekoši izdevīgu pamatu, viņa sa-
vu politisko iespaidu arī ar valsts varas palīdzību
.centīsies agri vai veļu — tas agri vai vēlu arī var

. but vēsture ilgāks laiks — pārnest uz Baltiju, un

šī iespaida vairošanas te nozīmē nāvi mūsu agrārai
reformaļ; tapec Latvijā jācīnās pret fašismu, vai
tas ir vācu, vai_ latviešu — tas latviešu fašisms, kas
nak no tiem plānprātiņiem, kuri skrien pakaļ Hitle-
ram un suta vēstules, vai arī jūsmo par Hitlera uz-
varu, ka to dara leģionāri, «Ugunskrusts", berģisti,
vai nacionālie atvaļinātie karavīri. Tie nav nekas
cits ka fašisma gatavotāji Latvijā. Bet fašisms Lat-
vija, pat simpātijas pret fašismu šobrīd, tagadējā
vēsturiska situācija, ir bīstamas. Ja mēs esam fa-
šistiska Latvija, tad mes neizbēgami būsim fašistis-
kas Vācijas piedēklis; bet būt par fašistiskās Vāci-
jas piedēkli — tas, Bļodnieka partijas kungi, pilnīgi
pareizi nozīme mušu agrāras reformas nāvi.

Es nu gribētu jautāt: ar ko tad jūs gribat aiz-sargāt agrāro reformu? Vai vieni paši ar saviem
8 vai 10 vīriem, no kuriem visspēcīgākais, laikam,
ir Kukaiņa kungs? Vai jus domājat aizstāvēt agrā-
ro reformu tika[ ar saviem jaunsaimniekiem, vai jūs
aizmirstat, ka jūsu partija ir izaugusi līdz ar agrāro
reformu? Bet to jums izcīnīja lauku un pilsētas
strādnieki. _ Ja Latvijas strādnieki nebūtu stāvējuši
par šo agrāro reformu, tad jus tās nebūtu redzējuši
ka savu ausu.

Mīlberga kungs — žēl, ka viņa pašreiz nav
klāt —-, vai Jus domājat, ka pareizā politika ir tā,
ka Jus vēršat šķēpus pret strādniekiem? Vai jūs.
jaunsaimnieki, domājat, ka jūsu līderis, strādniekus
graudams, negrauj arī tos, kas izšķirošā cīņā ar fa-
šismu bus darba zemnieku sabiedrotie? Vai jūs
domājat agrāro reformu aizstāvēt kopā ar lielsaim-
niekiem un vāciešiem, kuri līdz šim vēl nav aizmir-
suši, ka latviešu zemnieks zemi ir dabūjis bez mak-
sas? Kungi, ja jus paskatīsities dziļāk, tad jums
bus jāatzīst ka galus ar galiem jūs neesat kopā sa-
veduši. Jum ir populārs sauciens, ar kuru apdulli-
nāt sapulces apmuļķotos jaunsaimniekus; jūs sau-
cat: sit kreisos, — t i. sit sociāldemokrātus, bet vē-
lāk — tad jus pašus sitīs. Un tojūs viņam pasakait,
kad jūsu iekšlietu ministris atnāk uz jūsu frakcijas
sapulci, ka tas, ko viņš dara, indirekti un bieži vien
direkti ir fašisma veicināšana.

Redziet, tagad jūs savās avīzēs jau runājat par
«Strādnieku sporta un sarga" organizāciju un radāt
tādu iespaidu, ka tur ir dauzoņas, kas jāstāda vienā
līmenī ar hitleriešu nacionālsociālistiem. Jūs palī-
dzat radīt tādu iespaidu, ka šo organizāciju vaja-
dzētu slēgt Bet taisni šī irtā organizācija, kura
bus gatava, ja vajadzēs, aizstāvēt demokrātiju, dar-
ba tiesības, viņas sociālas tiesības ar savu galvu.
Tie ir tie strādnieku jaunieši, kas organizējas «Strād-
nieku

^
sporta un sarga". Redziet, cienītie kungi, tā-pēc jūsu iekšēja politika mūsos nevar radīt nekādas

uzticības.
Ta_s jāsaka arī, ja ievērojam Mīlberga kunga

personalopolītiku policija. (Starpsaucieni.) Illūstrā-
cijai pastāstīšu par vienu personu.

Jūs zināt, ka mūsu jātnieku policijas priekšga-
la ir liels „varonis"_— Artums-Hartmanis. Ko viņš
ir izdarījis, par to jus varat lasīt oficiālos dokumen-
tos. Viņš no kara dienesta atlaists ar atzīmi, ka
dienesta pienākumus izpildījis diezgan nolaidīgi, nav
piegriezis vajadzīgo vērību eskadrona saimniecībai,
pastāvīgi, vajadzējis viņu stingri kontrolēt, dienestā
ieradies bieži vien iereibušā stāvoklī. Pēc tam
viņš pārcelts robežpolicija. Viņam bijušas tur, starp
citu, dotas direktīvas apkarot nelegālo alkohola pār-
došanu. Nelegālas alkohola pārdošanas apkarošanu
viņš iedomājies ta, ka viņam šis nelegālais alkohols
nelegāli jādzer. Tad viņš_aizlaists prom no robež-
apsardzības un atradis mājvietu Rīgas policijas jāt-
nieku eskadrona. _ Arī te par viņa gaitām saka to
pašu. Ziņas ir tādas, kas tiešām būtu derīgas sa-
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liriskam romānam. Viņš ir taisījis rebes ar auzām
un citam lietam;_ viņš ir atrasts piedzēries guļam
Esplanādes apstādījumos. Tāds ir policijas koman-
dieris, kam jārūpējas par kārtību! Bet tas viņam,
kā krievs saka, »KaK c ryca Bona ". Arī Saei-
mas parlamentārā izmeklēšanas kommisijā par viņu
ir spriedusi. Šis komm _isijas_ priekšsēdētājs ir kri-
stīga darba bloka deputāts Lūkins. Kommisijā vien-
balsīgi ir atzinusi, ka tāds kungs policijas dienestā
nav paturams, bet Mīlberga kungs domā pārcelt vi-
ņu uz citu pilsētu. Jums viņš ir labs policijas die-
nestam.

Vai jūs domājat, ka tādi kungi ir fašisma apka-
rotāji? Vai tādi var nodrošināt demokrātisku kār-
tību?

Lai raksturotu stāvokli, es minēju tikai šo vie-
nu

^
personu. Var minēt vēl otru personu — laikam

mūsu frakcija bus spiesta runāt arī par to. Tas ir
Gulbenes policijas priekšnieks Bērziņš, kam arī ir
loti raiba dzīve. Jūs ar varu gribat viņu uzspiest
otrai pilsētai, lai gan tā protestē.

Iekšējā politikā ar vienu vārdu varam atzīmēt
šādas tendences: no vienas puses jūs saudzējat fa-
šistisko kustību, bet no otras puses ar zooloģisku
zveriskumu gāžaties virsū strādnieku organizācijām.
Tanī paša laika iekšlietu ministris policijas aparātu
neprot vai negrib tīrīt no personām, kuras nekādā
ziņa nevar sargāt un reprezentēt daudz maz godīgu
pilsonisku demokrātiju.

Jūs lielāties ar to, ka esat slēguši leģionāru or-
ganizāciju. Kad leģionāri iesniedza senātam sūdzī-
bu, laikrakstos lasījām iekšlietu ministra Mīlberga
paskaidrojumu presei, ka viņam bijušas pilnīgas tie-
sības leģionāru Ozolu apcietināt, jo viņam esot bi-
juši pierādījumi, ka Ozols gatavojis apvērsumu. Vai
Jus nezināt, ka Jus_ ar šo paskaidrojumu esat paši
sevi izpēruši. Ja kāds gatavo apvērsumu — papra-
sait savas koalicijas juristiem, un viņi Jums pateiks,
kas par to draud pēc sodu likuma. Ja Jums būtu
bijuši dati par kādu strādnieku organizāciju, ka tā
gatava apvejsumu, jūs viņu būtu sen jau nodevuši
tiesai. Apvērsuma gatavošana ir noziedzīgs noda-
rījums. Nedrīkst ar neatļautiem līdzekļiem pēc Lat-
vijas likuma gatavoties gāzt pastāvošo valsts ie-
kārtu. Jus paši atzīstat, ka leģionāri to esot darī-
juši. Kad vienam leģionāram iesāpējās vēderiņš,
viņu tūlīt atsvabināja no ieslodzījuma. — Tā jūs ap-
karojat fašismu! Vai tad var nopietni ņemt jūsu
deklarāciju par demokrātijas aizstāvēšanu?

Jūsu valdība tagad taisās izjukt. Nevar zināt,
kāds bus vairākums par šo budžetu. Breikša kungs
—- viens no nacionālās atmodas trubadūriem — vīsta
dūres un laikam pēc manis nāks uz šīs katedras ar
dusmīgu runu, paziņodams, ka viņš izstājas no val-
dības. Tad jums būs 6 balsis mazāk. Jums būs jā-
meklē atbalsts citur. Kur jūs to meklēsit? Pie mi-
noritātēm? Jums laikam būs jāmeklē atbalsts arī
pie vācu kollēgām. Vai vācu kollēgas ļaus jums
apkarot fašismu? Diemžēl, vācu kollēgu vēlētāji ir
drusku akli kļuvuši un skrien pakaļ Hitleram. Vai
jūs domājat, ka viņi ļaus jums apkarot hitlerismu?
Jūsu nākošie koalicionāri prasīs, lai jūs pēc iespē-
jas būtu mīksti pret fašistiskiem elementiem. Jums
jāzina, ka hitlerisma kustības priekšgalā stāv vīri,
kas ir gājuši cauri dažādām militārām skolām, un
tie mēģinās spiesties šeit Latvijā pa visiem iespēja-
miem ceļiem. Ja jūs būsit novērojuši Kurzemes ma-
zo pilsētiņu vācu iedzīvotājus, tad būsit jau tagad
redzējuši, cik lielīgi viņi jau tagad prot uzstāties, jo
viņi jūt, ka viņiem ir sava aizmugure fašistiskā Vā-
cija. Sakait, vai tā jūs spēsit apkarot fašismu?

No kāda viedokļa mēs arī pieejam šim jautāju-
mam, mums nevar būt nekādas ticības, ka fašismu

apkaros. Tāda fašisma apkarošana, kādu te Bel-
davs_ proponēja, ar lielu naidu pret sociālistiem —
ta, luk, ir jūsu pašreizējā pozicija. Jūs tikai gribat
graut Latvijas strādnieku šķiru, kas taču galu galā
sava masā ir priekšpulks, ,kas var, grib un ir spē-
jīgs cīnīties ar visām vācu un citām fašisma tenden-
cēm. To jūs tagad gribat graut.

Mums nav nekādas ticības jūsu vārdiem, un
iekšējās politikas motīvu dēļ mēs nevaram balsot
par jūsu budžetu.

Diemžēl, strādnieku šķira, ko krize tik stipri ir
novājinājusi un kuras spēkus cenšas skaldīt arī kom-
munisti,_ šobrīd vēl_ nav spējīga dot pietiekošu pret-
sparu jūsu bīstamām tendencēm. Bet mūsu parti-
jas pienākums šeit Saeimā un ārpus Saeimas — es
gribētu teikt: galvenā kārtā ārpus Saeimas — ir
šai smagajā krizes laikā pielikt visus cilvēcīgos spē-
kus, lai organizētu strādniecību cīņai pret Latvijas
pilsonības šķiras politiku un to pilsonības politiku,
kas atbalsta un veicina strādniecības, demokrātijas
un cilvēces bīstamāko, stiprāko un sliktāko ienaid-
nieku — fašismu, un pret fašismu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):
Menderis teica, ka Latvijas valsts esot nodibināju-
sies,_Iai ievestu demokrātiju. Ja Menderis to bija
domājis kā buržujisku demokrātiju, tad tas būtu sa-
protams, bet citādi tas nav saprotams, jo mums ir
zināms, ka Latvija nodibinājās, sakaujot strādnie-
cisko demokrātiju, sakaujot revolucionāro proleta-
riātu. Tā ir nodibinājusies tagadējā buržujiskā
valsts. Ja Menderis te ir domājis to buržujisko dik-
tatūru, kas tagad pastāv, tad tā ir lieta par sevi.
Protams, izejot no tā, katru gadu tad tiek sastādīts
arī valsts budžets.

Ir saprotams, ka šis budžets, kas sastādīts bur-
žujjskai «demokrātijai" resp. diktatūrai, nevar būt
citāds kā tikai buržuāzijas šķiras budžets.

Mēs redzam, piemēram, ka galvenie valsts ie-
nākumi rodas no nodokļiem, un šie nodokļi pat līdz3/4 ir netiešie nodokļi — muitas, akcīzes u. t t. Tā-
du nodokļu, kas gulstas uz mantīgo šķiru, ir maz —
jāsaka, ka samērā ar ienākumiem šie nodokļi ir ār-
kārtīgi niecīgi. Piemēram ienākumu nodoklis, man-
tošanas nodoklis, nekustamu īpašumu nodoklis u. 11.
Šie nodokļi ir samērā ļoti mazi, salīdzinot ar tām
nastām, kādas jānes strādniecībai valsts ienākumos. -
Mes redzam, ka nodokļu sistēma, kas pastāv, kā
teica Menderis, šinī «demokrātiskā" iekārtā, šī no-
dokļu sistēma ne ar ko neatšķiras no cariskās no-
dokļu sistēmas. Tāpat netaisnais pašvaldības no-
doklis, ka to tagad sauc, jeb galvas nauda, kā tas
agrāk saucas, sevišķi smagi skar lauku iedzīvotājus.
Arī netiešie nodokli .— akcīzes un muitas, kā teicu,
.sastāda diezgan ievērojamas summas kā šinī, tā vi-
sus šos gadus sastādītos iepriekšējos budžetos.

Būtu jau labi, bet katrai lietai ir savas robe-
žas un 'pretējās puses. Tagad, valdot vispārējai
krizei, redzam, ka ārvalstis noslēdz savas robežas,
un_ nav, uz kurieni vairs preces eksportēt. Un to-
mēr valdība visiem līdzekļiem cenšas kaut par
«dempinga" cenām sūtīt preces uz ārzemēm, ar mie-
ru atdot tās pat par velti, ar mieru par velti barot
ārzemniekus, pat hitlerisko Vāciju, lai tikai savus
strādniekus mērdētu badā, varētu ko izsūtīt uz ār-
zemēm. Pēdējā laikā ir aizslēdzies arī šis pēdē-
jais tirgus, un nu vairs nav, kur iet.

Bet valdība ar to vēl neapmierinās. Atkal un
atkal jaunas piemaksasatkal un atkal uzliek jaunus
nodokļus un tādā laikā, kad piemaksu maksātājam
— strādniekam nosit ne tikai darba algu, bet to pat
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pilnīgi padzen no darba. Darba nav, fabrikas ir ciet,
un krize arvien vairāk padziļinās. Valsts straujā
tempā tuvojas bankrotam.

Protams, stāvoklis būtu citāds, ja strādniekiem
būtu darbs. Tad vēl varētu kaut ko no viņiem iz-
spiest, bet ko izspiedīs no tāda, no kura nekā nav,
ko izspiest.

Varam teikt, ka nav nekādas izredzes, nav ne-
kādas cerības kaut kādā veidā atvieglot vispārējo
saimniecisko stāvokli. Tagadējā valdība, vispārīgi
buržuāzija neko nedara, lai kaut cik uzlabotu iek-
šējā tirgus stāvokli, padarot pirkšanas spējīgu dar-
ba tautu, kura ir galvenā patērētāja, galvenajauk-
saimniecības u. c. produktu un citu preču noņēmēja.
Taisni otrādi — šo patērētāju darba algas tiek no-
sistas, un tādā kārtā tiek iznīcināts arī iekšējais tir-
gus, tāpat kā ir iznīcināts ārējais tirgus. Bez šau-
bām, tādā kārtā nenovēršamiem soļiem valsts tu-
vojas bankrotam par tik, par cik buržujiskā valdība
arvienu vairāk un vairāk piekopj šķiru politiku. Mēs
redzam, ka tā vietā, lai uzlabotu, lai padarītu pirk-
šanas spējīgus valsts iedzīvotājus, it sevišķi tanī, lai-
kā, kad ārzemju tirgi viens pēc otra aizslēdzas, val-
dība nosit strādniekiem algas, samazina algas ierēd-
ņiem, atņem piemaksas slimo kasēm, pasliktina lau-
ku iedzīvotāju ārstēšanu u. t t Tomēr, neskatoties
uz visu to, budžeta lielums vēl pārsniedz pagājušā
gada budžetu. Kur ņems līdzekļus? Kas bus mak-
sātāji? Tos, kuri spētu un varētu maksāt, tos sar-
gā un tiem klāt neķeras. Bet no kā tad ņems? No
tā, kam nekā nav, neko nevarēs izspiest! No darba
tautas nekā neieņems!_ Līdz šim katru gadu pēdē-
jos krizes gadus iztrūkstošos līdzekļus ņēma no
valsts rezerves fonda; bet tagad arī tas ir izsīcis,
un no turienes vairs nav, ko ņemt. Būs interesanti
redzēt, ko darīs valdība, kad atkal vajadzēs maksāt
Amerikai kara parādus, pret ko mēs jau uzstājāmies
pagājušā gadā no šīs katedras. Vai tagad atkal tos
maksās tanī pašā laikā, kad darba tautai tiek at-
ņemts pēdējais maizes kumoss?

Ne tikai eksportējamo preču veidā mēs apdā-
vinām ārzemniekus, bet arī kara parādu maksāšana
apgrūtina un atņem iedzīvotājiem katru iespēju dzī-
vot, uzliekot viņiem ārkārtīgi lielus nodokļus. Ja
tos nespēj samaksāt, tad vienkārši izsviež uz ielas,
vai arī darba zemnieku izūtrupē. Bet Latvijas pre-
ces dod ārzemēm par velti, un nav absolūti nekādas
izredzes uz to, ka sviesta un bekona cenas ārze-
mes tirgos celsies.

Tāpat valsts iekšējie ienākumi arvien vairāk
krīt. Arī tie posteņi, no kuriem domāja gūt ienāku-
mus, vairs nedod nekādas peļņas. Uz dzelzceļiem,
par cik paaugstina braukšanas tarifu, par tik sama-
zinās braucēju skaits, tā ka dzelzceļi atkal dod tikai
zaudējumus.

Tirdzniecības sabrukums ar ārvalstīm turpinās
loti straujā tempā. Tā, piemēram, 1930. gadā bija
importēts 1.445.516 tonnu, bet 1932. gadā — vairs,
tikai 729.932 tonnas; t. i. svara ziņā imports ir kri-
ties uz pusi, betfpēc vērtības — pat par 70%i. — Eks-
ports ir krities no 1.241.779 tonnām 1930. gadā uz
656.218 tonnām 1932. gadā, t i. atkal uz pusi un pēc
vērtības pat par 60%.

Tagadējo Latviju nevar pat salīdzināt ar pirms-
kara Latviju. Ja no 1907.—1913. gadam rūpniecī-
bas produkcijas vērtība bija pieaugusi no 257 uz 83'"'
miljoniem latu, un rūpniecībā strādāja ap 110.000
strādnieku, ja pasaules kara sākumā vairs tikai 44%
iedzīvotāju nodarbojās lauksaimniecībā, bet pārējie
rūpniecībā, tad tagad redzam pavisam citādu ainu.
Tagad redzam, ka 1930. gadā rūpniecības produkci-
jas vērtība ir bijusi 443 miljoni latu, jeb 53% no
pirmskara vērtības. Ja pirms kara še nodarbināja

110.000 strādnieku, tad 1930. gadā nodarbināja tikai
, 50.000—72.000 strādnieku. Rūpniecības eksports
pirms kara iztaisīja 80% no vispārējās ražojumu
.vērtības, tagad — tikai 30%, jeb 15% no pirmskara
.rūpniecības eksporta. Tā sabrūk rūpniecība, sabrūk
līdz ar to arī ienākumi, ko varētu gūt no šīs rūp-

.niecības.
Atliek vairs tikai lauksaimniecība. Nu — saka,

ka tā esot Latvijas pamats, un lauksaimniecībai va-
jagot atdot visus miljonus, ko atņem strādniekiem

,un ierēdņiem. Lauksaimniecību vajagot balstīt vi-
. šiem līdzekļiem. Kas tas par pamatu, kas pats ne-
spēj sevi noturēt? Vai tas vispār maz ir kāds pa-
mats? Par pamatu mēs esam paraduši uzskatīt
kaut ko tādu, kas kaut ko balsta uz sevis un nevis,
;kas pats jābalsta. Ja pamats jābalsta, tad tas vairs
nav nekāds pamats.

Mēs redzam, ka lauksaimniecība strauji iet pre-
.tim sabrukumam. Graudkopībai vairs nav nekādas
nākotnes izredzes. Rudzus sēj vairs tikai 75% no
pirmskara platības, un no eksporta valsts mūsu ze-
me ir pārvērtusies importa valstī. 10 gados ir ie-

. vests caurmērā 75.000 tonnu labības. Uz priekšu
to domājot noliegt. Bet par cik atkal noliegšot ie-
vest šo labību, par tik mēs zinām, ka valdības pār-
stavjļ ir izteikušies, samazināšoties ienākumi, jo no
šīs lētās labības valstij nebūšot iespējams saņemt
peļņu.

Izejas nav. Zemes paradi ir divreiz lielāki ne-
kā 1914. gadā. Tāda ir lauksaimniecība, tāds ir tā
sauktais Latvijas saimnieciskais pamats!

Tanī pašā laikā mēs zinām, ka buržuāzija ne-
maz nedomā par to, kā šai lietā radikāli varētu lī-
dzēt, bet pavisam otrādi — viņa uzskata par gal-
veno apkarošanas objektu taisni to šķiru, kas šinī
ziņa vēl kaut ko varētu darīt, tas ir — strādnieku
šķiru. Galveno krizes novēršanas iespēju buržuāzija
saskata strādnieku algu nosišanā. Strādnieku al-
gas esot par augstām, un tas esot galvenais krizes
cēlonis, tāpēc tās jānositot Mēs zinām, ka tanī lai-
ka, kad vairs nav nekādas izredzes eksportēt mūsu
preces — sviestu un citus ražojumus, ja arī vietējie
strādnieki zemās algas dēļ nav spējīgi tās pirkt, tad
sabrūk arī iekšējais tirgus, uz kuru nav vairs ne-
kādas izredzes.

Reālās darba algas nav pacēlušās augstāk kā
par 80%_no priekškara līmeņa. Tagad tās ir 1—2
lati dienā. Ģimenes cilvēkiem, kam jāapgādā vai-
rāk ģimenes locekļu, ir grūti iztikt arī tad, ja viņi
strādā; bet ir taču daudz tādu, kam nav nekāda
darba. Mēs zinām, ka lauku puišiem alga ir sama-
zinājusies no 600 latiem 1927. gadā uz 200 latiem
1933. gadā; meitām alga ir samazinājusies no 400
uz 130 latiem.

Arī darba aizsardzībai un sociālai apdrošināšar
nai atņem atkal un atkal jaunas summas. Sakarā ar
to vairojas dažādas likstas, dažādi nelaimes gadīju-
mi. 1922._ gadā ir bijuši 456 nelaimes gadījumi, bet
1929. gadā — 15.516 nelaimes gadījumu. Mēs re-
dzam, ka nelaimes gadījumu skaits ir trīskāršojies.
Arvien vairāk un vairāk rodas to, kuri jāapgādā, bet
tanī pašā laikā līdzekļi _to_ apgādāšanai samazinās.
Tāds, luk ir stāvoklis, kādā jāsastāda valsts budžets.

Salīdzinot importu un eksportu daudzuma ziņā
1930. gada ar 1932. gadu, redzam, ka tas ir sasnie-
dzis 1932. gada tikai pusi no 1930' . gada eksporta.
Turpretim pēc vērtības imports ir samazinājies par
70%, un eksports — par 60%. Tas liecina par vis-
pārīgustrauju ārējās tirdzniecības sabrukumu.

. Mes redzam, ka Latvijas zemniekiem, kurus
dēvē par Latvijas pamatu, draud noslāpšana savos
taukos,_sviestā, bekonā un labībā, jo nav vairs, kur
tos izsūtīt, nav vairs tirgus.
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Pastāvošajā iekārta nevar būt runa par iespēju
dzīvot strādniekiem, kam nav darba un peļņas. Iz-
devumi ir ārkārtīgi pieauguši. Valsts izdevumi no
66 miljoniem 1921.122. gadā pastāvīgi ir auguši, sa-
sniedzot 1928./29. gadā 203,6 miljonus latu, 1930./31.
gada — 175 miljonus latu, paliekot tādā augstumā
hdz krizes sakumam. Ta tad valsts izdevumi ir
trīskārtojušies, pie kam ienākumi sastādās galvenā
kārta no nodokļiem, bet nodokļu maksātāju ienāku-
mi savukartvienmer k samazinājušies. Tās šķiras,
kuras maksa vismazāk nodokļu, saņem valsts pie-
maksas. Tas ved valsti bankrotā. Kapitālistiskā
valsts iekārta citas izejas nevar būt

Sociāldemokrāti šeit runāja par korrupciju un
veselīgu valsts polītiku. Mēs taču zinām, ka nevar
būt veselīgas_ valsts_ politikas un nevar novērst kor-
rupciju kapitālistiskā valsts iekārtā, jo šī iekārta pati
ir vislielākā korrupcija! Katru dienu taču strādnie-
kiem atvelkno viņu darba algas tā saukto virsvēr-
tību. Tur jāmeklē korrupcijas cēloņi. Ja strādnie-
kam katru dienu atvelk no darba algas, kāpēc tad
tāpat negrābj no valsts kases!? Kapitālistiskā
valsts ka_ tāda audzina korrupciju. Kamēr pastā-
vēs kapitālistiska valsts, nav ko domāt, ka stāvoklis
grozīsies.

Pēdējos gados budžeto noslēdz ne ar atlikumu,
bet ar iztrūkumu. No iekrātā rezerves fonda nekas
vairs navpalicis pāri. Sviesta piemaksas ir prasī-
jušas pagājuša gada 13,6 miljoni latu. Kopsummā
par eksportēto sviestu un bekonu ieņemts pagājušā
gada par 28,8 miljoniem latu mazāk nekā 1930. gadā.

Mēs redzam, ka Latvijas strādniekiem arvien
vairāk zud iespēja dzīvot tagadējā iekārtā, ko mi-
nistru prezidents rekomandēja kā «demokrātisku".
Tadajespeļa tomēr varētu būt, stājoties sakaros ar
SPRS._ Mēs zinām, piemēram, ka savā laikā, kad
pastāvēja tirdzniecības līgums ar Padomju savienī-
bu, liela strādnieku daļa dabūja darbu uz dzelzce-
ļiem, ostas un fabrikās pie Krievijas pasūtījumiem,
bet šo līgumu pārtrauca, tāpēc ka Latvijas buržuāzi-
jai katra ziņā vajadzēja būt priekšgalā pārējai bur-
žuāzijai intervences gatavošanā, tāpēc, ka Latvijas
buržuāzijai vajadzēja taisīt fašistisku polītiku, vaja-
dzēja klausīt direktīvas, kas nāca no Francijas, lai
gan pati Francija ir drusku gudrāka, jo tā vis ne-
pārtrauc

^ sakarus ar Padomju savienību. Francija
doma, kāpēc gan nesarīdīt takšeļus gar Baltijas jūru,
kas varētu nostāties sarga suņu lomā pie Vakareiro-
pas durvīm. Lūk, tādā stāvoklī tagad ir Latvija. Ir
pārtraukts saimnieciskais līgums ar Padomju savie-
nību. Tas, saprotama lieta, nes lielus zaudējumus
Latvijai.

Latvija esot tilts uz Padomju savienību, uz Āzi-
ju. Tagad Lietuvai, Polijai, Vācijai, pat Anglijai,
Francijai un tālajai Amerikai ir ciešākas saites ar
Krieviju nekā Latvijai, kas atrodas vistuvāk Padom-
ju savienībai. Ja kādai valstij nākotnē ir izredzes,
tad tā ir Padomju savienība, tāpēc arī tās valstis,
kas, ja ta varētu izteikties, negrib vienkārši bankro-
tēt, nevis pārtrauc savus saimnieciskos sakarus ar
Padomju savienību, bet tieši cenšas tai tuvoties. Tur-
pretī Latvija, kas stāv reakcionāru sargu lomā, da-
ia visu, lai attiecības ar Padomju Krieviju paslikti-
nātu.

Latvijas buržuāzija pārtrauca saimnieciskos sa-
karus ar Padomju Krieviju, domādama tai kaitēt,
bet mes zinām, ka Padomju Krievijai Latvija kā tāda
vismazāk vajadzīga. Padomju Krievijai Latvija gan
nespēj neko darīt Tagad, kur Padomju savienībā ir
nodibinājusies sava smagā rūpniecība, neviena cita
valsts tovairs nevar iespaidot — kur nu vēl Latvi-
ja! Tāpēc Latvijas buržuāzijai no šīs reakcionārās
Politikas nekas neiznāks. Padomju savienība līdz

Krājumā Saeimas Steno_rafu
biroji Rīga. Saeimas laukumā.

šim bija vienīga valsts, kas noņēma Latvijas rūp-
niecības ražojumus, kas deva pasūtījumus fabrikām
un darbu strādniekiem. Tāpēc, atjaunojot saimnie-
cisko līgumu ar Padomju savienību, būtu nodrošināti
pasūtījumi Latvijas rūpniecībai un strādniekiem
darbs. Tas būtu Latvijas tautsaimnieku, arī buržu-
jisko tautsaimnieku — ja tie nebūtu tikai akli šķiru
tautsaimnieki —, visnepieciešamākais darbs. Mēs
redzam, ka tas netiek darīts un, laikam, arī netiks
darīts.

Tanī laikā, kad _ pastāvēja līgums ar Padomju
savienību, mes redzējām, ka metālrūpniecība un ma-
šīnu rūpniecība, pateicoties šim līgumam ar Padomju
savienību

^
uzrādīja uzplaukumu. 1922. gadā Fenik-

sa fabrika strādāja 1100 strādnieku. Kad izbeidzās
līgums ar Padomju savienību, tad strādāja tikai 100
un mazāk kā 100 strādnieku, jo, izbeidzoties pasū-
tījumiem, izbeidzas arī darbs, un strādnieki vairs ne-
bija vajadzīgi. Tas savukārt valstij var nest tikai
zaudējumus, jo ja strādniekiem nav darba, tad viņi
vairs nav spējīgi maksāt nodokļus, kaut arī tos pa-
šus netiešos nodokļus uz cukuru, tabaku, sērkoci-
ņiem u. t t. Ja strādnieks ir vairāk pirkt spējīgs,
viņšvairak patērē, bet jo mazāk viņš nopelnī, jo-
mazak var_ preču iegūt, un tas valstij, kā zināms,
atnes zaudējumus.

Lauksaimniecības mašīnu fabrikā Imantā pie
Sociālistisko padomju republiku savienības pasūtīju-
miem strādāja 260 strādnieku, bet tagad tikai 4(3
strādnieku un pat vel mazāk. Liepājas drāšu fabri-
ka,_ kad tai bija Krievijas pasūtījumi, strādāja 800
strādnieku, bet tagad šī fabrika ir slēgta. Tas pats
redzams arī uz dzelzceļiem. Tanī laikā, kad bija lī-
gums ar Sociālistisko padomju republiku savienību,
pa Latvijas dzelzceļiem pārvadāja preces no Liepā-
jas un Ventspils ostam, un bija darbs tūkstošiem
dzelzceļnieku

^
un valstij ienākums. Tagad nolikta-

vas, kur agrāk glabājās Krievijas preces, ir tukšas,
un tur ložņa žurkas.

Pēdējā laikā varēja pat būt runa par dažu rūp-
niecības ražojumu iepirkšanu Krievijā, pie kam šis
iepirkums butubijis daudz izdevīgāks nekā citās val-
stīs; pirkt varēja, piemēram, lauksaimniecības mašī-
nas. Ir_ zināms, ka Krievijas lauksaimniecības mašī-
nas kvalitātes ziņa pārsniedz Vācijas, Amerikas un
Zviedrijas mašīnas. Tomēr mēs redzam, ka aiz zi-
nāmas reakcionāras tendences pielieto visus līdzek-
ļus, lai ar Krieviju nekādi darījumi netiktu noslēgti.
Krievijas zāles pļāvējs maksā 220 latu, Zviedrijas
— 360 latu gabala. Krievijas labības pļāvējs maksā
300 latu, bet Zviedrijas — 480 latu. Krievijas siena
grābējs maksa 120 latu, Zviedrijas turpretim 175 la-
tu u._t. t. Pie tam izturības ziņā, kā to ir atzinuši
speciālisti — arī Latvijas speciālisti — Padomju
Krievijas mašīnas neesot ne drusku sliktākas par
tam, kas ražotas Vakareiropa, Zviedrijā u. t. t To-
mēr, kā jau teicu, šinī ziņā nekas nav darīts, lai vei-
cinātu Padomju Krievijas mašīnu ieplūšanu Latvijā.
Taisni otrādi — Latvijas buržuāzija dzen savu saim-
niecību bankrotā, necenšas stāties sakaros ar Pa-
domju Krieviju, kas vienīgā var glābt Latviju uo bo-
ja ejas, kas vienīgā var dot ienākumus Latvijas val-
stij.

Tās valstis, kuras dod Latvijas valstij savas di-
rektīvas but reakcionārai un atrasties pastāvīgā
kaujas stāvoklī ar Padomju Krieviju, lai izšķirošā
brīdī varētu iet uzbrukumā pret Padomju savienību,
tas valstis, kuras šādas direktīvas dod, pašas ne-
būt nepārtrauc savus tirdznieciskos līgumus ar Pa-
domju savienību. Amerika pat gatavojas stāties ar'
Padomju Krieviju daudz tuvākos sakaros, nekā tas
ir_bijis līdz šim (starpsauciens) — tāda tendence pē-
dēja laikā Amerikā ir —, bet Latvijā tanī pašā laikā
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ir tendence fašistizēies. Amerikas financistu žur-
nāls „New-York Times" raksta sekojošo: «Padomju
savienība dod izdevīgas un pilnīgi uzticamas tirdz-
niecības iespējamības. Padomju valdība ar lielu
akurātību ir pildījusi savus tirdznieciskos pienāku-
mus. Padomju savienība ir pašreiz tas uzticamākais
tirgus, daudz uzticamāks nekā daudz citās valstīs,
ar kuru amerikāņu tirdznieciskās aprindas tirgojas
bez ierunas." — Turpretim pie mums Latvijā ar zi-
nāmu nolūku izvairās stāties sakaros ar Padomju
savienību.

Ar citām valstīm, piemēram ar fašistisko Vāci-
ju ir pavisam citādas attiecības — ir pat gatavi Vā-
ciju ar sviestu ieziepēt un tikai tāpēc, ka tur ir fa-
šisti.

Ar reakcionāro Poliju Latvija visus šos gadus
ir atradusies ļoti draudzīgās attiecībās, neskatoties
uz to, ka tieši tirdznieciskie sakari ar Poliju ir ne-
suši Latvijas valstij ārkārtīgus zaudējumus. Visla-
bāko liecību par to dod skaitļi. 1925. gadā imports
no Polijas ir bijis 10 miljonu latu, bet eksports uz
Poliju — 4 miljoni latu. 1929. gadā imports — 33
miljoni latu, eksports — 4 miljoni latu; 1930. gadā
imports — 31 miljons latu, eksports — 2,5 miljoni
latu; 1931. gadā imports — 16 miljonu latu, eksports
— 1 miljons latu; 1932. gadā imports — 5 miljoni la-
tu, eksports — 1 miljons latu. No šīs statistikas re-
dzams, ka 1925, gadā Polija ir ievedusi Latvijā 2,5
reizes vairāk nekā ir izvedusi, 1929. gadā — 8 rei-
zes vairāk, 1930. gadā — 12 reižu vairāk un 1931.
gadā — 16 reižu vairāk. Neskatoties uz visiem
šiem ārkārtīgi lieliem zaudējumiem, ko dod tirdz-
niecības sakari ar Poliju, šie sakari tomēr pastāvēja
ļoti ilgi, un tikai tad, kad Latvija atradās pavisam
bankrota priekšvakarā, sāka runāt par to, ka kaut
kas jādara. Bet ar Krieviju lielas ceremonijas ne-
taisa. Viens divi sakaru pārtrauc, kaut gan tas nes
lielus zaudējumus Latvijai.

Tā mēs redzam, ka Latvijas ārējā politika visu
laiku ir bijusi tāda, kas Latvijas valstij ir varējusi ti-
kai kaitēt. Šo polītiku Latvijas buržuāzijai atkal ir
diktējusi tā pati kontrrevolūcionārā un reakcionārā
Vakareiropa, tie politiķi, kuri vēl nav atmetuši do-
mu par intervenciju, par uzbrukumu SPRS. Pro-
tams, par cik š _ ī tendence pastiprinās, par tik mums
ir iemesls domāt, ka tuvākā nākotnē šī reakcionārā
buržuāzija, šī kontrrevolūcionārā Vakareiropa, ie-
slēdzot Latviju, agri vai vēlu uzsāks intervenciju
pret SPRS- un tad, protams, reakcionārā Latvija
atradīsies pirmā vietā.

Kā jau atzīmēju, Latvija, kas patiesībā ar SPRS
saimnieciski varētu būt visvairāk saistīta nekā ar
citam valstīm, aiz zināmiem nolūkiem pārtrauc šos
tirdzniecības sakarus un nekad laikam vairs tos ne-
atjaunos. Taisni otrādi! Tagad, kad redzam, ka
Vācija Latvijai pieteic saimniecisku karu, ka Polija
neskaitāmas reizes ir žvadzinājusi ieročus, kad Po-
lijas studenti ir sarīkojuši Latvijas valstij naidīgas
demonstrācijas, tomēr, neskatoties uz to, Latvijas
reakcionārie politiķi orientējas taisni uz šīm valstīm.
Nesenais valdības galva Skujenieks savā laikā ir tei-
cis, ka ja kādreiz Latvijai varētu būt karš, tad tas
bus ar Sociālistisko padomju republiku savienību,
Šāda politika ir buržujiskās valsts pašslepkavība.

Izejot no_ sacītā, mēs varam droši konstatēt, ka
šis budžets šādos apstākļos realizēties nevar. Ja jau
pagājušā gada budžets nerealizējās, tad nākamā ga-
da budžets realizēsies vēl mazāk, jo vispārīgais
saimnieciskais līmenis un nodokļu maksātāju stā-
voklis kļūst arvien ļaunāks.

Līdz šim nodokļi izdevumos sedza ap 79 mil-
joni latu; pasta-tēlegrafa u. t t ienākumi sedza 10

miljonu latu; valsts cukura monopols u. c. deva 3
miljonus latu ienākumu, bet valsts meži, ūdeņi u. c.
deva ap 12 miljonu latu. Nākošajā gadā nav, ko ce-
rēt, ka ienākumi sasniegs līdzšinējos ienākumus.

Lielākie kārtējie ienākumi paredzēti no valsts
tipogrāfijas, no ārzemju pasēm, no cietuma ieņēmu-
miem. Mēs redzam, piemēram, Tieslietu ministrijas
budžetā, ka tur cietumi sastāda lielu procentu no
valsts ienākumiem. Mēs redzam, ka cietums — kas
ir ļoti zīmīga parādība Latvijā kā šķiru valstī — ir
pārvērties par to vienīgo iestādi, kurš vēl kaut ko
.ražo — par Latvijas fabriku. Ja citur slēdz ciet
pēdējo piparu bodīti, tad cietumā vēl ir kāda rūp-
niecība, cietumos strādā — bada dzīves spiesti strā-
dā. Šādi apstākli var būt tikai kapitālistiskajā Lat-
vijā. (Starpsaucieni.)

Par «paradīzi" cietumos mēs nedomājam, bet
tiem, kas sakās, ka viņi esot gājuši cīņā un nodibinā-
juši «demokrātisku" iekārtu — kas šeit aizrādīja,
ka viņi esot cīnījušies par šo iekārtu un valsti, ne-
esot bijuši monarchisti un neesot teikuši, ka Latvijas
republika neesot vajadzīga — šiem cilvēkiem, kas
kādreiz par kaut ko esot cīnījušies, vajadzēja zināt,
ka ja brīvības cīnītājus sloga cietumos, tad lai vi-
ņiem būtu jā ne laba, tad vismaz kaut cik ciešama
dzīve. Mēs zinām, ka Latvijas buržuāzija par to
nedomā, bet cietumos ieved jaunu sodu režīmu,
«kandalu" režīmu, izdod jaunu sodu likumu, tādā
kārtā gatavojoties cietumniekus nobendēt. Lūk,
kāds stāvoklis ir cietumos! Tāpēc jāsaka, ka vie-
nīgā iestāde, kas Latvijas maštabā vēl kaut ko ražo,
ir cietumu darbnīcas. (Starpsaucieni.)

Vēl ir, protams, daži citi ieņēmumi; bet tie ir
tikai «paredzēti", tie vēl nav nekas reāls, nekas tāds,
kas būtu jau rokās.

Tālāk — dažādu monopolu ieņēmumi, piemē-
ram spirta monopola ieņēmumi — 19,6 miljoni la-
tu pret 21.000.000 latu pagājušajā gadā. Bez tam
vel ir ieņēmumi no Latvijas bankas u. t. t

Progresīvais ienākumu nodoklis šinī budžeta
projektā paredzēts_3,3miljoni latu pret 3,8 miljoni la-
tu pagājušajā gadā. Progresīvais ienākumu nodo-
klis ir vienīgais nodoklis, kas varētu kaut cik vairāk
dot, jo netiešie nodokļi, kas iztaisa galveno posteni
šinī budžeta, vairs neienāks. Arī progresīvais ienā-
kumu nodoklis, ja pastāvēs pašreizējā buržujiskā
saimnieciska politika, dos mazus ienākumus. Bet vēl
mazāk dos netiešie nodokļi — akcīzes, muitas u. c.

Vispār, runājot par ieņēmumiem, jāsaka, ka ie-
ņēmumi var tikai samazināties. Citāds stāvoklis ir
ar izdevumiem: izdevumi vairojas. Kādi izdevu-
mi vairojas? — Vairojas izdevumi tās pašas bur-
žuāzijas laba, kas nodokļus maksā vismazāk. Se-
višķi drošības un kara budžets. Kara ministrijas
budžets ir Ls 27.329.660.—. Salīdzinot ar citām val-
stīm, kara budžets Latvijā pārsniedz citu valstu ka-
ra budžetus. Iepriekšējos gados — par pēdējo
gadu ziņu nav — katrs iedzīvotājs ir maksājis ka-
ra budžetam Lietuva — Ls 11.—, Vācijā — Ls
11.46, Norvēģija — Ls 13.—, Igaunijā — Ls 18.70,
bet Latvija — Ls 24.50 Kara ministrijas budžets,
kopa ar policijas budžetu, iztaisa apmēram
35.697.478 latu.

Tautas labklājības ministrijas budžets ir sama-
zinājies uz 14.000.000, pie tam tanī ievests tāds po-
stenis ka sabiedriskie darbi. Mēs neesam pret sa-
biedrisko darbu sarīkošanu — taisni otrādi, bet
mes zinām, ka šim postenim paredzētās summas pa-
rasti aiziet tādiem izdevumiem, no kuriem strād-
niekiem nekas_ netiek, proti — dažādām admini-
stratīvam iestādēm, dažādiem lielsaimniekiem ma-
teriālu iegādāšanai, darbu sarīkošanai, vārdu sakot
— darba algām no šīm summām atliek visai maz.



I

SIT Latvijas Republikas IV Saeimas VI Sesijās l3. šede 1933. gadā li jūnijā. 5l.

Tāpat sociālai apgādei, darba aizsardzībai un lauku
iedzīvotāju ārstēšanai paredzētās summas arvien
vairāk ir samazinātas.

Ar Kara ministrijas budžetu ir citādi. Mēs zi-
nām, ka Latvijas pastāvēšanas laikā Kara ministri-
jas budžetam ir ziedots 500.000.000 latu. Tā ir gran-
dioza summa, kas liecina, ka Latvijas buržuāzija
vienmēr gatavojas karam. Ar ko? Runājot Sku-
jenieka vārdiem, kas taču nav nenozīmīga persona,
Latvija gatavojas karam ar SPRS. Bet mēs zinām,,
ka SPRS ir vismazāk tieksmes karot

SPRS ir vienīgā valsts, kas tagad ceļ savu
saimniecisko dzīvi. Viņa nav ieinteresēta karot
Taisni otrādi: zinot, ka buržujiskās valstis gatavo-
jas uzbrukt viņai, viņa cenšas šo karu pēc iespē-
jas atvairīt, novilcināt.

Iekšlietu ministrijas budžetā paredzētas gran-
diozas summas policijai. Lielas summas tanī pare-
dzētas arī baznīcām un dažādām reliģiskām sektēm.
Mums noteikti jāprotestē pret līdzekļlu paredzēša-
nu šādām vajadzībām. Baznīcām piešķirti apmē-
ram 105.419 latu. Mācītāji vienmēr ir uzstājušies
par strādnieku darba algas nosišanu. Visiem at-
miņā, ka tad, kad pazemināja ierēdņu algas, par to
uzstājās neviens cits kā Rimbenieks, Sanders u. c.
Tagad šie kungi nāk un saka: dodiet arī mums lī-
dzekļus no valsts budžeta summām. Šiem kungiem
nav tiesības prasīt kādus pabalstus, jo visi taču at-
cerēsies, ka nesen atpakaļ viņi uzstājās par vienīgo
vērtību ražotāju — strādnieku un ierēdņu aplau-
pīšanu. Ja strādnieku un ierēdņu stāvoklis ir pa-
sliktināts, tad skaidrs, ka līdz ar to samazināsies arī
valsts ienākumi; tāpēc šiem kungiem nav nekādas
tiesības prasīt sev dažādus pabalstus no valsts bu-
džeta summām.

Vēl vairāk jāprotestē pret līdzekļu piešķiršanu
baznīcai tāpēc, ka tā ir bijusi un ir vēl tagad galvenā
buržuāzijas terrora un vispārējās tumsības atbalstī-
tāja. Bez tam mācītāji vienā otrā gadījumā pilnīgi
atklāti ir nostājušies par fašistu aizstāvjiem. Es jau
priekšpusdienas sēdē aizrādīju, ka mācītājs Tēriņš
kādā banketā izteicies, ka valdību varot sastādīt vie-
nīgi autotanku pulks. (Starpsauciens.) Tā tas bija
atreferēts kādā laikrakstā, un mācītājs Tēriņš to nav
atsaucis! Sludinātājs Vilciņš Avotu ielā izplata me-
lu ziņas, ka Padomju savienībā ēdot bērnus; pret
to jākarojot un jācīnoties visiem līdzekļiem. Pret
tur esošo «antikristu" visiem jāejot uzbrukumā. Tā
tad baznīca palīdz masas apmuļķot, noskaņot naidīgi
Padomju savienībai, lai vajadzības gadījumā tās bū-
tu pirmie uzticamie pulki, lielgabalu gaļa.

Tāpat tas ir arī ar līdzekļiem politiskai pārval-
dei. Mums, revolucionārās strādniecības pārstāv-
jiem, ir skaidrs, ka šie līdzekļi nav domāti fašisma
apkarošanai, bet revolucionāro strādnieku terrorizē-
šanai. Tagad, kad strādnieku darba algas ir nosi-
stas, kad nodokļi ar katru dienu tiek uzlikti lielāki,
kad strādnieku stāvokli aizvien vairāk pasliktina,
strādnieku oikonomiska cīņa neizbēgami ir saistī-
ta ar viņu politisko cīņu. Politiskā cīņa un saimnie-
ciskā cīņa ir saistītas jo sevišķi par tik, par cik val-
dība ar saviem spēkiem steidzas palīgā uzņēmējiem.
Pēdējā laikā novērojama tāda parādība: tikko strād-
nieki vai ierēdņi uzsāk streiku, tā tūlīt uzņēmējiem
steidzas palīgā policija, tūlīt raida cīņā aizsargus,
špikus, visu valsts aparātu, un visi steidzas palīgā
likvidēt streiku. Ar šādiem līdzekļiem strādnieku,
ierēdņu un vispār nemantīgās šķiras nemieru ar-
vien vairāk cenšas apspiest, bet viņu stāvokli grib
padarīt vēl ļaunāku. Protams, šādiem cilvēkiem
mēs, strādniecības pārstāvji, nevaram dot santima.

Ir zināms, ka necik sen kā Ventspilī notika ku-
ģu strādnieku streiks. Turp tika saorganizēta ve-

sela banda aizsargu — streiklaužu no Užavas un
citurienes. Viņi nedrīkstēja doties uz kuģi pa zemes
ceļu — tad strādnieku-streikotāji tos būtu aiztrie-
kuši, bet viņi iesēdās motora laivā un piebrauca ku-
ģim klāt no jūras puses. Tā streiku salauza aiz-
sargi, jo strādnieki šiem streiklaužiem pa ūdeni klāt
netika. Strādnieki tādiem cilvēkiem kā aizsargiem
un policijai nedrīkst dot ne santima.

Ir zināmi piemēri, kur streikus ne tik vien kā cen-
šas salauzt, bet streikotājus pat terrorizē. Ventspi-
li, kad notika koka zāģētavu strādnieku un kuģu
strādnieku streiks, strādnieki tika arestēti, novesti
uz _polītisko_ pārvaldi un ārkārtīgi sisti. Ventspils
polītiskās pārvaldes vadītājs Sedovs centies kādam
strādniekam slepus provokatoriskā nolūkā iebāzt
kabatā proklamācijas. Kad strādnieks pamanījis, ka
viņam kabatā tiek bāztas proklamācijas, viņš atrā-
vies atpakaļ, un tā šī_ rīcība atklājusies. Tad politi-
skas pārvaldes vadītājs viņam piedraudējis, ka agri
vaivēlu viņš šīs proklamācijas tam kabatā tomēr
iebāzīšot To viņš parasti darot un pēc tam sakot:
«Kas tad te? — Tās, puis', ir proklamācijas!"
Daudz strādnieku streikotāju darba vietās ir are-
stēts. Pēc tam tie Ventspils politiskā pārvaldē pie-
kauti. _

Tādiem cilvēkiem mēs nedrīkstam dot līdze-
kļus. Mēs redzam, ka politiskai pārvaldei, robežu
apsardzībai un aizsargiem kopā budžetā ir ieskai-
tīti 8.400.818_latu. Tā ir summa, ar kuru strādnie-
kiem tagadējā krizes laikā jārēķinās.

Tieslietu ministrijas budžetā, kā jau teicu, ļoti
lielas summas paredzētas apgabaltiesām, sevišķi Rī-
gas apgabaltiesai un cietumiem. Cietumi jau ir pār-
vērtušies par to iestādi, kur, krizei pastāvot, apcie-
tināto skaits nevis samazinās, bet arvien vairāk un
vairāk pieaug. Mēs redzam, ka valdība projektē celt
jaunus cietumus. Neapmierinās vairs ar to cietumu
skaitu, kāds savā laikā bija cariskā Krievijā monar-
chistiem. Latvijas «demokrātijai" nepietiek ar līdz-
šinējo cietumu skaitu, ir vajadzīgi vēl jauni.

Citādi ir ar izglītības budžetu. Izglītības bu-
džets gadu no gada arvien vairāk ir samazinājies.
Tā, piemēram, 1930./31. gadā izglītības budžets bi-
ja 23,4 miljoni latu, 1931/32. gadā — 22,7 miljoni
latu,_ 1932./33. gadā — 21,7 miljoni latu, bet tagad
ir vēl vairāk samazinājies.

Turpretim Kara ministrijas budžets arvien vai-
rāk pieaug. Tā, piemēram, 1931./32. gadā Kara mi-
nistrijas budžets bija 20,9 miljoni latu, 1932./33. bu-
džeta gadā — 22,6 miljoni latu, bet 1933./34. bu-
džeta gadā — pāri par 27 miljoniem latu. Tāpat arī
iekšējai drošībai — policijai un aizsargiem, kā arī
politiskai pārvaldei paredzētās budžeta summas ir
augušas.

Zināmas summas aiziet arī garīgo lietu pārval-
dei. Protams, šeit nevar runāt par miljoniem, bet
tomēr zināma summa ir. Ievērojot to, ka strādnie-
kam tagadējos apstākļos ir dārgs katrs santīms, uz
šīm summām nekādā ziņā nevar vienaldzīgi skatī-
ties.

Ari Tautas labklājības ministrijas budžets ir sa-
mazinājies arvien vairāk un vairāk. Strādnieku
stāvoklis, kā jad"teicu, ir ārkārtīgi pasliktināts, bet
līdz ar to saslimušajam strādniekam ir arvien ma-
zākas iespējas sevi ārstēt, kā arī vecuma dienās sa-
ņemt kaut kādu pabalstu vai pensiju.

Monopoli kapitālistiskajā iekārtā ir pārvērtušies
atkal ne par kaut ko citu kā tikai par izpumpēšanas
līdzekli, kur ar valsts aparāta palīdzību mantīgā šķi-
ra no nemantīgiem var izpumpēt sev par labu pa-
sakainus līdzekļus. Sociāldemokrātu partija visus
šos gadus monopolus ir ieteikusi kā vienīgo iespē-
ju valsts paglābšanai no bankrota. To soeiāldēmo-
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krati saka no valsts viedokļa, t. i. no buržuāzijas
viedokļa; bet daudz citādāk tas ir no strādniecības
viedokļa. Šos monopolus taču izved dzīvē neviens
cits kā valsts — buržujiskā valsts, un tāpat kā at-
sevišķi mantīgās šķiras locekļi, darba devēji cenšas
strādniekus pēc iespējas vairāk izmantot, tāpat arī
buržujiskā valsts ar saviem monopoliem cenšas iz-
mantot strādniecības šķiru visā visumā. Tur, kur
valsts vara ir strādniecības rokās, tur monopoli nav
izsūkšanas monopoli; tur ienākumi no ? monopo-
liem savukārt tiek doti atpakaļ tai pašai strādniecī-
bai. Pavisam ko citu redzam Latvijā. Par cik no-
sit darba algas strādniekiem un ierēdņiem; par tik
pavairo ienākumus lielsaimniekiem, dodot piemak-
sas. Mēs jau zinām, kas saņem piemaksas par svie-
stu, labību u. t t Tās nesaņem darba zemnieki vai
strādnieki, bet gan galvenā kārtā lielākie saimnieki.
Labības un cukurbiešu piemaksas saņem, piemēram,
Zemgales lielsaimnieki, piemaksas par sviestu —?
galvenā kārtā Vidzemes lielsaimnieki. Visas šīspie-
maksas maksā uz darba algas nosišanas un darba
zemniecības izūtrupēšanas rēķina, un tās aiziet man-
tīgai šķirai.

Šis ir buržujiskās valsts budžets, kurā paredzēti
ieņēmumi uz darba ļaužu stāvokļa pasliktināšanasrē-
ķina. Nesen kā pieņēma likumu, kas paredz piemak-
sas par liniem 7 miljoni latu apmērā, kas nav paredzēti
pat budžetā. Mēdz teikt, ka lini esot vienīgais ražo-
jums, kas kaut cik varēšot sagādāt piemaksas arī
mazturīgai darba zemniecībai. Mēs tomēr zinām, ka
arī šīs piemaksas par liniem ar dažādu machināciju
palīdzību atkal saņems lielsaimnieki. Mēs zinām
arī, ka darba zemnieki ir iedzīti ārkārtīgos parādos,
un tāpēc no piemaksām par liniem viņiem tiks at-
vilktas summas parādu dzēšanai, kā tas likumā pa-
redzēts. Tā tad darba zemnieks tā kā tā paliks
tukšā. Turpretim lielsaimniekiem parādi nevar būt
tik lieli, jo viņi jau visus šos gadus piemaksas ir sa-
ņēmuši. Ja nu tomēr lielsaimniekiem parādi ir ie-
taisīti, tad nevis tāpēc, ka nav bijis citas izejas, bet
aiz citiem nolūkiem.

Protams, turīgākie zemes īpašnieki ar linu pie-
maksām atkal gūs tikai labumus. Piemēram, mēs
zinām, ka pagājušajā gadā par piemaksām sviestam,
labībai, kartupeļiem un cukurbietēm ir izdots ap 50
miljonu latu. Tāda pati summa izies arī nākošajā
gadā. Ja pietrūks, tad, protams, buržuāzija nāks ar
jaunām prasībām. Ulmanis rīkos zemnieku gājie-
nu uz Rīgu un pieprasīs, ka šīspiemaksas jādod. At-
kal taisīs papildu budžetu un spiedīs no ierēdņiem,
strādniekiem un darba zemniekiem pēdējo sulu, lai
šīm piemaksām rastu līdzekļus. Kur tad citur šīs
summas ņemt?

Saka arī, ka šīs piemaksas par sviestu nākot
par labu arī sīkzemniekiem, darba zemniekiem. Mēs
taču zinām, ka līdz šim piemaksas par sviestu ir sa-
ņēmuši atkal tie paši lielsaimnieki. Kaut gan dar-
ba zemnieks, kam ir 2—3 govis, arī varētu aiznest
pienu,uz pienotavu, tomēr viņam nekas no tā neat-
liek, jo no viņa piedzen lielus atvilkumus, nodokļus,
un dažas pienotavas darba zemniekus pat neuzņem.
1928. gadā pienu nodeva pienotavās 26% saimnie-
cību, vēlākos gados — ap 30%' visu saimniecību.
Bet kur tad paliek tie 70%- Tie, protams, pienota-
vām neko nenodod, tie nesaņem arī nekādas pie-
maksas. Tā tad mēs redzam, ka tie, kas saņem pie-
maksas, ir lielie saimnieki, tie, kas nodokļus maksā
mazāk. To savā laikā bija spiests rakstīt pat «jaun-
saimnieku un sīkgruntnieku" laikraksts.

_ Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Berg, Jūsu runas laiks izbeidzas; Jums jā-
beidz runāt!

F. Bergs (turpina): Labi, es turpināšu vēlāk;
es ar savu runu esmu ticis tikai līdz pusei. Mēs vēl
parunāsim ar Birznieka kungu. —

Savā laikā arī sīkgruntnieku laikraksts «Latvi-
ja" bija spiests pateikt, ka piensaimnieku sabiedrī-
bas likteņus nosakot galvenā kārtā saimnieki. Viņi
ne labprāt uzņemot par biedriem sīksaimniekus,
kam ir nelielsgovju skaits. Tas pats ir pateikts arī
1932. gada mēneša biļetena 6. numurā. Bachmaņa
kungs — tas taču nevar nezināt šo stāvokli —
sava laika ir rakstījis, ka sīksaimniekiem pienotavās
ir tikai nepatikšanas, viņiem neizmaksā naudu, ietur
dažādos veidos, uzliek visāda veida klaušas pieno-
tavas veikalam un valdei par labu, atvelk lielas sum-
mas dažādiem izdevumiem u. t t No šīm lielajām
piemaksām, ko zemniekiem dod uz strādnieku, dar-
ba zemnieku un ierēdņu rēķina, sīkie zemnieki neda-
bū nekā, bet tās saņem lielsaimnieki, tā sauktie pe-
lēkie baroni.

Es turpināšu vēlāk! (Sauciens no vietas: «Nā-
košajā gadā!")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Celmiņam.

H. Celmiņš (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie tautas vietnieki! Deputāta Mendera kunga
budžeta novērtējums bija stipri negatīvs. Viņš at-
rada, ka budžetā paredzēti 20 miljoni latu kapitāliem
ieguldījumiem, kas neesot nekas cits kā skaidrs de-
ficīts valdības un budžeta kommisijās priekšā likta-
jā budžeta projektā; tāpēc šis budžets neesot reāls.

Mendera kungs atzina, ka šie 20 miljoni latu —
pec viņa domām budžeta deficīts — neesot nekas
cits ka piemaksas lauksaimniekiem, lauksaimniecī-
bas aizsardzībai. Vispirms par apgalvojumu, ka te
būtu vainīgi lauksaimniecības aizsardzības likumi, es
gribu teikt: vai mēs nevaram jautāt tā, vai šie 20
miljoni latu nav taisni Tautas labklājības ministri-
jas budžeta kopsumma, kura nav nekas cits kā mū-
su sociāla likumdošana? Kāpēc vainīga taisni lauk-
saimniecības aizsardzība, ja šo 20 miljonu latu
trūkst?

Mendera kungs savu budžeta kritiku noslēdza
ar to, ka tagadējais valsts budžets esot lielzemnie-
ku šķiras budžets, un tagadējās valdības — nacio-
nālas atmodas valdības — politika esot saimnie-
ciska bankrota politika. Ar šādu atzinumu, latviešu
zemnieku savienības frakcija taču nevar solidarizē-
ties. Mendera kungs pats atzina, ka pašreiz pastāv
dziļa saimnieciska krize, un ka kaut kas un ļoti no-
pietns ir jādara šīs krizes likvidēšanai; viņš tikai
neatzina tagadējas valdības soļus par īstiem, bet kri-
zi atzina. Bez šaubām, viss Augstais nams — arī
valdība to atzīst un sper attiecīgus soļus pret kri-
zi — ne jau lai to novērstu, bet lai mīkstinātu —
galvena kārta divos_ virzienos: sabalansējot bu-
džetu un kārtojot arējās tirdzniecības bilanci.

Kārtojot budžetu, valdība ir atzinusi, ka, diem-
žēl, reālie ieņēmumi ir stipri samazinājušies. Patei-
coties saimnieciskai krizei, netiešie nodokļi, galvenā
kārta muitas ieņēmumi, ir tā samazinājušies, ka mū-
,su budžets ir krities par 7_ — no 180.000.000latu
tas ir nonācis pie 120.000.000 latu.

Kā savest kopā galus ar šiem stipri samazinā-
tiem ieņēmumiem? Ir skaidrs, ka valdība ir spēru-
si dažus soļus. No vienas puses viņa aizstāv —
un mēs tam piekrītam — reālu budžetu: izdot
tikai to, ko var ieņemt.

Aprobežoties tikai ar valsts aparāta uzturēša-
nai nepieciešamiem izdevumiem — arī nav nekā-
da valsts saimnieciskā politika. To labi zina arī
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Mendera kungs. Vajaga_ radīt zināmu saimniecisku
rosību, vajaga uzturēt talak mūsu valsts izbūvi un
uzbūvi. Ja šim nolūkam attiecīgu summu nepare-
dzētu, Mendera kungs pats pirmais kritizētu šo bu-
džetu vel asāk. Ja tagad valdība ir atradusi kredīt-
operāciju ceļu, vai, ka Mendera kungs sacīja, „krē-
ditmachinaciju" ceļu, ir tomēr atradusi 20.000.000
latu, un ja viņa laiž šos 20.000.000 latu apgrozībā
mušu saimnieciskas dzīves atdzīvināšanai, tad val-
dība sasniedz tieši to pašu, ko vēlas Mendera kungs:
strādniekiem bus darbs un maize, tiks uzturētas un
celtas iedzīvotāju pirkšanas spējas, un saimnieciskā
dzīve arī krizes laika tomēr galīgi nepamirs. Tā-
pēc es gribu teikt, ka kapitālie ieguldījumi, ārkārtē-
jais budžets, arī ir attaisnojami.

Es domājuka Mendera kungs taču laikam pie-
krita soļiem, ķadi tika sperti pagājušajā ziemā. Pa-
gājušajā ziema, pastāvot zemām koku cenām, val-
dībatomer sarīkoja meža darbus, izcirta visu pa-
redzēto koku kvantumu. Valdība, neskatoties uz to,
ka kokus nevar pārdot, izlika lielus valsts līdzekļus,
tāda kārta dodot darbu mežu cirtējiem, vedējiem,
koku pludinātajiem. Koki, atpludināti Rīgā un pār-
doti eksportieriem, tiek te tālāk apstrādāti zāģēta-
vas un dod darbu un maizi daudz pilsētas strādnie-
kiem. Ja mēs arī nedabūjam celmu naudu, tad to-
mēr vēlāk eksportējot par šiem sagatavotiem ko-
kiem _saņemsim izlikto latu vietā valūtu.

Ārkārtējo izdevumu budžetā paredzētas sum-
mas dažādiem produktīviem izdevumiem,. Tā, pie-
mēram, ap 6 miljoni latu paredzēti dzelzceļu būvēm;
sabiedriskiem darbiem — 2,5 miljoni latu, bet me-
liorācijai 1,5 miljoni latu. Šīs summas nevarētu sa-
gādāt, ja budžetā nebūtu uzņemtas krēdita ope-
rācijas.

Otrs uzdevums, apkarot krizi, ir — uzturēt ak-
tīvu ārējās tirdzniecības bilanci. Te jāatkārto ele-
mentārā patiesība, kas atzīta ne tikai te, bet arī vi-
sur citur, proti: mazāk importa, vairāk eksporta.

Ar cietām labības cenām mēs esam panākuši to,
ka šogad Latvijā paliek 30 miljonu latu valūtas, ko
agrāk ik gadus izdeva, iepērkot maizes labību ārze-
mēs. Ik gadus caur Hamburgu nāca maizes labība
gan no Amerikas, gan arī citurienes, un mūsu pil-
sētas ēda tikai importētu maizi. Šāds nenormāls
stāvoklis ir pastāvējis 8i—9 gadus, un 1929. gadā ir
ievests rudzu un kviešu pat par 60 miljoniem latu.
Ar maizes labības cieto cenu palīdzību mēs esam
panākuši to, ka šie ik gadus izdotie 30 miljoni latu
tagad paliek Latvijas lauksaimnieku kabatās. Es te
no šīs vietas jautāšu: kas mums šodien būtu bi-
jis, ja mums pašiem nebūtu bijis pietiekoši maizes,
ja mums šogad būtu bijuši vajadzīgi šie 30 miljoni
latu valūtas maizes labības iepirkšanai? Tad jūs,
kungi, laikam būtu bijuši tie, kas būtu gādājuši tos
30 miljonus latu, lai mēs varētu ēst ārzemju maizi?!
Lauksaimniecības zeme, ar vislabāko rudzu zemi pa-
saulē — mēs pirkām Amerikas rudzus! Tas bija
skandāls ne tikai no zemnieku viedokļa, bet arī no
valsts viedokļa.

Zemniekiem vajaga nodrošināt pašizmaksu; tad
varēsim iztikt ar to, ko varam ražot paši. (Saucieni
no vietām.) — Nē, cietās cenas atbilst pašizmak-
sai! Mēģināti samazināt labības cenas, un atkal jūs
pirksti maizi Amerikā. Tās ir tikai jūsu frāzes, ku-
ras jūs te izsakāt; praktiskā dzīve pierāda citu.
Gluži tas pats ir ar cietām cenām cukurbietēm. Tās
atkal, kungi, dod 15.000.000 latu starpības no cukura
importa mums par labu. Neskaudiet cukurbiešu au-
dzētājus! Tagad noteiktās piemaksas viņi dabūs ga-
du, pusotra gada, bet tad šīs piemaksas kritīsies. Po-
zitīvais ir tas, ka cukurbiešu audzēšana ir ievadīta

un ir nodrošināta. Latvija tagad lieto savu cukuru
un neizdos vairs 15.00O.0OO_latu uz ārzemēm.

Cieto cenu_ politika mūsu tirdzniecības bilancē
ir spēlējusi ārkārtīgi lielu lomu. _ Mēs esam ietaupī-
juši gada 45_miljonus latu valūtā uz maizi un cuku-
ru. Ja tas ta nebūtu, tad mūsu krize būtu katastro-
fāla attiecība uz mūsu valūtu un mūsu tirdzniecības
bilanci.

No otras puses elementārā prasība ir — vai-
rāk eksportēt

Ko tad mēs eksportējam? — Kokus. Labi!
— _ Bet koku cenas ir zemas, pat celma nauda ne-
iznāk.

Nākošais — lini. Šī lieta ir nogulēta, un tas
ir noticis pateicoties jums, sociāldemokrātu kungi,
pateicoties jūsu ļaunajam iespaidam. Jūs bijāt tie,
kas brēcat no rīta līdz vakaram: nedrīkst būt cietu
cenu. Tagad mes esam atmodušies. Pagājušajā
Saeimas sēde, pec 5 gadu gulēšanas, tagad, kad linu
eksports no 25.000 tonnām gadā nokrities jau uz
7.000 tonnām gada, mes esam pieņēmuši cietu cerfu
— Ls 1.40 par kilogramu rīstiņu. Tagad jau ir par
veļu. Būtu debešķīgi, ja mes arī šogad būtu varē-
juši izvest 25.000 tonnas linu_ — tad mums valūtas
būtu bijis atliku likām. Tapec šī cietā cena bija va-
jadzīga un ir vajadzīga, un labi, ka mazākais tagad
ta ir. Ar šādu rīcību mēs tūlīt arī redzēsim efektu,
un rezultāts bus mums tikai par labu. Lini ir tā pre-
ce, kas pie mums Latvija aug; to arī pieprasa, kon-
tingentu nav. Bet, diemžēl, mums šodien nav, ko
dot, mums — linu zemei. Cerēsim, ka turpmāk
bus, ko dot.

Beidzot, trešais mūsu pīlārs, uz ko dibinās mū-
su eksports, ir sviests. Jūs vienā gabalā, no rīta
līdz vakaram, esat zvanījuši, ka sviestam nedrīkst
piemaksāt 3 gadus atpakaļ mums bija ienācis no
sviesta tirdzniecības 60 miljonu latu valūtas. Tagad
valūtas ienāk vairs tikai 20 miljonu latu — varbūt
arī drusciņ vairāk. Valūtas kase ir tukša. Kur ņemt
valūtu tanī vajadzībam,_kuras arī jūs esat uzstādīju-
ši, kuras jus prasāt jeverot? Acīmredzot, šo valūtu
vajaga atrast, un mes varam to atrast — vienīgi vi-
siem speķiem uzturot sviesta ražošanu, lai saimnieki
neizpārdotu govis, lai nesašaurinātu savas saimnie-
cības, lai nenokristos piena ražošana, kā savā laikā
nokritās rudzu sējumu platība. Tāpēc mums vaja-
ga atzīt_ piemaksas, lai sviesta ražošana daudz maz
atmaksātos. Tikai tā mēs radīsim zināmu valūtas
ieplūdumu un noturēsim jau tā stipri zemu noslīdē-
jušo tirdzniecības bilanci.

No šī viedokļa, bez šaubām, Mendera kungs,
Jūsu izteiciens, ka tā irlielzemnieku šķiras politika,
ir galīgi nepareizs. Mes neesam tik daudz; apmē-
ram 14 veco, 8 jauno, ap 10 latgaliešu zemnieku —
pavisam apmēram 30 deputātu, kas būtu tieši zem-
nieki. Vai jus, kungi, iedomājaties, ka mums, 30 cil-
vēkiem

^
tomēr būtu bijis spēks šos likumus ievest

jau agrāk, no 1929. gada sākot? Tas nav iespē-
jams! Bet izradās, ka ir tomēr deputātu kungi, tau-
tas vietnieki arī no citiem spārniem un aprindām,
kas tomēr redz tālāk par sava deguna galu un var
Saeima izšķirt, kur ir šaura vienas polītiskās parti-
jas — lielzemniecības — politika, un kur tomēr ir
valsts saimnieciskā politika. Acīmredzot, šī politika
ir tāda, un tāpēc visi šie_ likumi ir pieņemti. Es ne-
šauboska nekad Saeimā nepietrūks balsu, kas stu-
tes talak šo vienīgi pareizo tautsaimniecības un arī
valsts saimniecības polītiku, kas tomēr nodrošina ra-
žošanuun eksportu un tā tad nodrošina arī vajadzī-
go valūtu. Tā tad prēmijas un piemaksas, uz kurām
jus gribat novelt 20 miljonu latu lielo deficitu budže-
ta, šī kapitālo ieguldījumu summa nav tā vainīgā. Tā
neuzrāda šķiras polītiku, bet gan tālredzīgu tagadē-
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jas valdības saimniecisko polītiku, bez kuras mēs ne-
varam tālāk pastāvēt.

Mendera kungs tālāk aizrādīja, ka valdība it kā
aizstāvot lauksaimniecību, aizsargājot to ar piemak-
sām, bet tomēr esot galīgi aizmirsusi gādāt par iek-
šējo tirgu. Viņa gan no vienas puses esot rūpēju-
sies par cenu pacelšanu, bet no otras puses mazinot
iedzīvotāju pirkšanas spējas. Cenas ceļot, bet pirk-
šanas spējas mazinot, samazinot algas.

Algu jautājums, deputātu kungi, taču ir vien-
kāršs budžeta jautājums. Ja mums 180 miljonu la-
tu vietā budžets jāsabalansē uz 120 miljoniem latu,
un ja šinī summā ir iekšā 70 miljonu latu liela algu
summa, tad taču tiešām — atļaujiet jautāt — kur
tad var taupīt, ja ne no šīs vislielākās budžeta sum-
mas! Ja no tās nevar paņemt 5%'—6%, tad taču
budžetu galu galā nekad nevarēs sabalansēt. Tā
tad to vienkārši prasa budžets, nevis kāda ļaunprā-
tība, vai ļauns nolūks pret valsts darbiniekiem, kuru
algas nebūt nav augstas.

Otrkārt — katastrofiski ir nokritušās uztura
vielu cenas. Toreiz, kad ierēdņu algas auga, tās
auga līdztekus produktu cenu kāpšanai, proporcio-
nāli dzīves dārdzības pieaugšanai. Bet ja tagad
sviesta cenas ir nokritušās uz 25%i — no 4 latiem
uz 1 latu par kilogramu, tad nav attaisnojamas valsts
darbinieku algu jautājuma aizstāvju asas runas par
ierēdņu grūto stāvokli. Pēdējā laikā dzīves dārdzī-
ba ir ārkārtīgi kritusies, dzīve ir kļuvusi Ietāka, un
ar visu algu samazināšanu, ko Saeima ir pjeņemusj
valsts darbiniekiem, viņu dzīve tomēr ir labāka nekā
4 gadus atpakaļ, kad viņiem bija lielās algas, kā jūs
tās saucat.

Treškārt, lauksaimniecības piemaksas uztur arī
lauksaimniecības ražošanu. Ja_to nebūs — lauk-
saimniecības ražošana samazināsies, sašaurinasies,
bieži pat likvidēsies.

Beidzot es gribu vēl teikt, ka tagadējā politika
novērš bezdarbu. Neaizmirstiet, ka lauksaimniecī-
bā ir nodarbinātas ap 200.000 algotu darba roku. Ja
šai lauksaimniecības produktu fabrikai nav iespē-
jams strādāt, tad tas izsauks Jbezdarbu. Ja bus
darbs lauksaimniecībā, tad strādnieki paliks sava
darbā, nopelnīs sev maizi, un būs spējīgi pirkt arī
tie, kas sezonas beigās ka bezdarbnieki sanāk pilsē-
tās. To iespējams panākt tikai uzturot mušu lauk-
saimniecību.

Deputātu kungi, mēs taču atceramies šīs cīņas,
jau sākot ar 1920. gadu. 1920. gadā Satversmes
Sapulcē un vēl agrāk — jau Tautas Padome mēs
runājām un cīnījāmies par lauksaimniecības aizsar-
dzību. Tā tas gāja līdz pat 1928. gadam. Vienmēr
jūs ar savām grāmatu gudrībām bijāt pārsvara. Jus
teicāt: zemnieks, pelēkais barons, ir bagāts — viņš
ražo, viņš ir pārticis, viņam visa ir diezgan; lauk-
saimniecību nedrīkst aizsargāt, jo tas sadārdzinās
rūpniecības strādnieku uzturu un pacels rūpniecības
ražojumu cenas, vārdu sakot, — vispārīgi traucēs
un novedīs mūsu rūpniecību pie sabrukuma! Jus
aizstāvējāt tikai rūpniecību un pilsētniekus, jūs gri-
bējāt, lai tikai viņiem būtu lēta maize, lēts sviests,
lēta gaļa. Tāda bija jūsu politika līdz 1928 gadam
inklusīvi.

1928. gadā, kad visa Latvija apslīka, izņemot
dažus apriņķus Kurzemē, kad nebija neviena grau-
da, ko pārdot, kad trūka maizes un 1928. gada rude-
nī^ un 1929. gada pavasarī valdībai vajadzēja gā-
dāt visu seklu, kad neviens laucinieks negāja ne sa-
vas, ne citas bodēs, ne kooperatīvos un nebrauca
arī uz Rīgu un neko nepirka, _ tad šie Ķīnas mūri bei-
dzot sagrīļojas, un 1929. gadā mēs pieņēmām pirmos
lauksaimniecības aizsardzības lēmumus,

1929. gads sakrita ar mūsu pirmo arejo aizņē-
mumu, kad dabūjām 30 miljonu latu jeb 6 miljoni
dollaru. Mēs varējām ziedot lauksaimniecības aiz-
sardzībai tiešā un arī netiešā veidā, dodot aizdevu-
mus, ap 50 miljonu latu. Tās bija pirmās summas,
ko Saeima atvēlēja un ar ko, vispirms, paglabā mu-
šu lauksaimniecību, mūsu galveno nodarbošanās no-
zari, un, otrkārt, radīja valsts saimniecībā jaunu vir-
zienu, kas .paldies dievam, ir pastāvējis līdz šim lai-
kam. 110.000 vecsaimniecību un ap 120.000 jaun-
saimniecību —? 230.000 lauksaimniecības vienību —
līdz tam laikam jūs upurējāt 60.000 fabrikas strād-
nieku interesēm. Tāda bija jūsu politika. Mēs do-
mājam, ka šīs 230.000 saimnieciskās vienības, kurās
katrā ir nodarbināti apmēram 4 ģimenes locekļi un
arī 200.000 laukstrādnieku, ir diezgan ievērības cie-
nīgas, lai valsts par tām interesētos un tās atbalstī-
tu, atbalstot arī jūsu 60.000 fabrikas strādnieku, pret
kuru labklājību mums nav ne mazākā iebilduma,
(Starpsaucieni.)

Mendera kungs, runādams par rūpniecības no-
zīmi, teica, ka, lūk, zemnieku savienība valsts sā-
kumā esot bijusi nepareizos ieskatos, esot gribējusi
aizstāvēt tikai lauksaimniecību un teikusi, ka Latvijā
rūpniecības nevarot būt, ka mūsu nabaga rūpniecī-
ba esot tik smagā stāvoklī, ka nevarot ne ražot, ne
arī eksportēt savus ražojumus. Jā, tiešām, mēs uz-
stājāmies, ka lauksaimniecību vajaga aizsargāt Jūs
tomēr panācāt savu, un tā laikā no 1919. gada līdz
1928. gadam mēs dzīvojām un eksistējām uz vecās
Krievijas protekcionisma pamatiem. Mūsu saim-
nieciskā un muitas politika bija būvēta uz «tēvijas
rūpniecības" aizsardzības. To centās aizsargāt vi-
siem spēkiem. Šajos 10 gados visa mūsu zeme kār-
tīgi pārmaksāja par rūpniecības ražojumiem. (Starp-
saucieni pa kreisi.) Tāda bija jūsu politika, bet,
diemžēl, toreiz tā uzvarēja. Mēs šo Ķīnas mūri ne-
varējām sasist, nevarējāmizskaust nelietderīgo ve-
co krievu protekcionismu. (Starpsaucieni pa kreisi.)
Pasaules kara laikā mūsu fabrikas evakuēja uz Krie-
viju, bet, neskatoties uz visu to, mūsu kungī-teorē-
tiķi apgalvoja, ka Latvija ir rūpniecības zefne, un
visiem spēkiem centās atbalstīt rūpniecību, ievedot
aizsargmuitas, kas bieži vien bija pārmērīgi aug-
stas, īstas aizlieguma muitas.

Tomēr, neskatoties uz visu to, rūpniecība vēl
līdz šim laikam nav sasniegusi pirmskara apmērus
Tagad tā nodarbina tikai 60.000 strādnieku. Rūp-
niecības attīstības visspožākajā laikā jūs, kungi.
esat varējuši eksportēt tikai 20% no visa mūsu eks-
porta. Ir taču skaidrs, ka izpostītā zemē nevarēja
radīt rūpniecību, kas kaut tikai sapņos varētu kon-
kurrēt ar Vakareiropas rūpniecību. Tā bija illūzija,
tas bija nonsens. No agrākās Krievijas lielrūpniecī-
bas Rīgā tagad ir attīstījusies tā sakot mājas rūp-
niecība. Ir nodibināts liels daudzums fabriciņu —
ne fabriku. Fabriku skaits ir kļuvis piecreiz lielāks
nekā bija pirms kara. bet nodarbināto strādnieku
daudzums atsevišķās fabrikās tai pašā laikā ir des-
mitreiz mazāks. Tomēr jāsaka — gods un slava, ar
aizsargu muitu un augsto likmju palīdzību rūpniecī-
ba tomēr ir tik tālu attīstījusies, ka tagad daudz
maz var apgādāt zemi ar vietējiem pašu ražoju-
miem ; bet viņa taču nekad nav varējusi un arī turp-
māk nevarēs konkurrēt ar Vakareiropas moderno
rūpniecību. Ņemsim kaut mūsu spirta rūpniecību.
Vai tās ir spirta fabrikas? Vai mēs varam konkur-
rēt kaut šinī nozarē ar savām vecajām, nodilušajām
fabrikām?

Rūpniecības jautājumā gribu sacīt, ka Latvija
savos īpatnējos apstākļos tomēr ir pārāk daudz, bez-
gala daudz darījusi rūpniecības labā. Latvija ir
lauksaimniecības zeme, bet ir jau izkopusi rūpnie-
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čību līdz maksimumam. Ja Krievija tomēr kādreiz
atvērsies, tad mušu rūpniecība izveidosies tālāk, bet
pagaidām ir veltīgas illūzijas realizēt arī Latvijā kā-
du Krievijai līdzīgu piecgades plānu.

Tas, ka mēs,' visa mūsu zeme, 15 gadu pārmak-
sājām par visiem fabrikas ražojumiem, ir mūsu vis-
lielākā nelaime. Ja mēs ar mākslīgi augstām fabri-
kātu cenām nebūtu izsūkti un noplicināti, mēs daudz
vieglāk panestu tagadējo krizi, jomums būtu uzkrā-
jušās rezerves. Mums būtu labākas ēkas, labāks
inventārs. Par tiem pašiem zirgu pakaviem' esam
maksājuši piecreiz vairāk, nekā tie maksā ārzemēs.

Jūs vienmēr esat aizstāvējuši tikai rūpniecību
un esat bijuši pret lauksaimniecību. Ja jūs tagad
domājat, ka esat izkopuši rūpniecību, uz ko jūs esat
lepni, tad mēsvienmēr esam dzirdējuši no jums, ka
laucinieki sadārdzina maizi, sviestu un gaļu fabri-
kas strādniekiem. Jūsu A un 0 vienmēr ir bijis —
stāvēt par

^
rūpniecību, lai radītu sev aizstāvjus fa-

brikas strādnieku masās. Ja jūs blakus rūpniecībai
nostādītu arī lauksaimniecību, tad mēs jūs saprastu.

Tālāk — par Krievijas līgumu. Mendera kungs
teica, ka valdība mīņājoties uz vietas un nesperot
nekādus soļus, lai atjaunotu pagājušā gada 5. no-
vembrī izbeigto Krievijas līgumu. Man ir viegli ru-
nāt šinī jautājumā, jo es tāpat kā Mendera kungs
esmu ārlietu kommisijās loceklis un tāpēc neatkār-
tošu tos sīkumus, kurus zina arī Mendera kungs.

Līguma noslēgšana neatkarājas no mums. Mū-
su priekšlikums līgumu slēgt atdūrās kā pret sienu
uz tādiem šķēršļiem, kurus nevar pārvarēt ne ta-
gadējā, ne citas valdības. Pats Mendera kungs kom-
misijā ir jautājis: jacitādi neiet — vai nevar noslēgt
līgumu kaut uz vislielākās labvēlības principa pa-
mata. Tik tālu mēs tur visi esam aizrunājušies! De-
putātu kungi, līgumu neuzteicām mēs, bet uzteica
lielā, mums «labvēlīgā" Krievija! (F. Bergs no vie-
tas: «Vācija vēl labvēlīgāka!") Šie «labvēlīgie"
Krievijas līguma slēdzēji ar mums nemaz nerunā un
uzstāda prasības, kas ir vēl sliktākas nekā tās, ku-
ras Mendera kungs tik asi nosodīja, kuras uzstādī-
tas no Vācijas puses. Tā tad līguma noslēgšana ar
Krieviju nav atkarīga no mums, bet gan no lielās
kaimiņu valsts, kuras saimnieciskie apstākļi atļautu
uzturēt ar mums organiskas un dabiskas attiecības,
ja viņa to tikai gribētu. Pirmo reizi līgumu slēdzot,
pirms 5-—6 gadiem Krievija šādas attiecības uzturēt
gribēja. Tagad tas tā vairs nav, tagad viņa to vairs
negrib, un mēs neesam tik stipri, lai diktētu viņai
līgumu, kas mums būtu izdevīgs. Līgums ar Krie-
viju stāv nenoslēgts ne mūsu vainas dēļ, bet gan
mūsu kaimiņa vainas dēļ. (F. Bergs no vietas: «Vai
jūs toreiz stāvējāt par to līgumu?") — Toreiz?._.
Vai jūs esat par to, ko tagad liek priekšā pašreizēja
pozicija, vai jūs esat par budžetu? (Sauciens no
vietas.) Kas to līgumu slēdza? (V. Bastjānis no
vietas: «Jūs bijāt pirmie pretim 1, tāpēc ka to līgu-
mu slēdza kreisā valdība!") Jūs laikamgribat, lai
tie, kas nav pozicija, bet kas ir opozīcijā, nometas
uz ceļiem un saka: jā, lūdzu, balsojiet tagad par bu-
džetu — ja tā lieta ir tik skaidra! (Sauciens no vie-
tas: „Ko Jūs blēņas runājat?") — Vai tās ir_ blē-
ņas? Ja toreiz finanču ministris Bastjānis un arlļe-
tu ministris Cielēns diktēja, vai visiem vajadzēja
dancot pēc viņu stabules? Toreiz noslēgtajam lī-
gumam ar Krieviju bija arī savi lieli trūkumi; šos
trūkumus mēs īsti saredzam tikai tagad, pec daudz
gadiem. Tagad mēs varētu slēgt tikai mums labvē-
līgāku līgumu. Toreiz mūs apveda ap stūri; visi
solījumi palika uz papīra. Pasūtījumi jau pirmajos
gados netika nodoti kārtīgi, kā līgums paredzēja, bet
mētājās no vienas fabrikas uz otru. Kad nāca pāri

par puslaiku, tad pasūtījumu bija arvien mazāk, un
piektajā gadā bija jau pilnīgs tukšums. Tādu līgumu
mēs kritizēsim un, bez šaubām, tādu līgumu nekad
neatzīsim.

Tagad pēdējais jautājums — sviesta ievešanas
aizliegums Vācijā. Mendera kungs šai gadījumā tei-
ca sekojošo: tas skaidri redzams un zināms, ka pēc
šī aizlieguma mūsu slavenā nacionālās atmodas val-
dība metīsies uz ceļiem vācu valdības priekšā un
kaut ko darīs,. Uz to es gribu pateikt — to man ir
teicis viens no ministru kungiem, — ka mūsu val-
dība jau vakar ir devusi rīkojumu nevienu Vācijas
preci Latvijā nemuitot un neielaist. Tā, man šķiet,
ir cienīga atbilde uz Vācijas valdības soli, un labāku
atbildi, vismaz mana partija, nevar atrast; tas ir ļo-
ti labi un apsveicami, bet ko darīt tālāk — par to
mēs runāsim. Ja lieto tādus līdzekļus, ka lauž tirdz-
niecības līgumu, kas ir svēti parakstīts, lauž arī so-
lījumu līdz turpmākam uzturēt preču apgrozībā sta-
tus quo, lauž to, nemaz nenogaidot, kas notiks Lon-
donas konferencē — ja tādus soļus sper pret mūsu
valsti, tad citas atbildes uz to nevar būt. Mēs ne-
pirksim un nedrīkstam pirkt nevienu kilo preču no
tās zemes, kura tā ar mums apietas.

Bet, deputātu kungi, šai lietai ir arī otra puse.
Uz šīs augstās katedras nāk deputātu kungi, atbil-
dīgi tautas pārstāvji, un pilnīgi atklāti un ne diplo-
mātiskā, ne parlamentāriskā formā, bet asās bul-
vāra preses frāzēs uzbrūk vienai mums draudzīgai
kaimiņu lielvalstij, uzbrūk tās valsts iekārtai un val-
dībai, minot pat vārdā šīs valsts valdības galvu un
apvainojot parlamenta cieņai nepiemērotā tonī šīs
lielvalsts augsto pārstāvi. Tas, bez šaubām, nav
pielaižams, tas ir dziļi nosodāms, un to mēs nekad
neatzīsim. Tādēļ mēs nevaram saprast, kas te no-
tiek. Vai jūs, sociāldemokrātu kungi, esat uzņēmu-
šies advokāta lomu? Vai jūs esat tā lielā latvju so^
cialdemokratisko strādnieku partija, kura uzstājas
aizstāvēt to maziņo nabadzīti — mazo vācu sociāl-
demokrātisko strādnieku partiju? Man liekas, ka
tā mazā partija tur aiz robežas arī ir noliekusies tu-
rienes valdības priekšā apmēram līdz jostas vietai,
apmēram tur, kur beidzas mugura. Vai jūs būsit tie,
kas to atlieksit atpakaļ, lai tā būtu lepna un aizstā-
vētu savas sociāldemokrātu tiesības? 'Tādu lomu
es nesaprotu, un man liekas, ka visā šai lietā un ru-
nas te tiešām viens kaut kam kaut ko grib laizīt.
Es nezinu, kādā uzdevumā un no kuras pasaules pu-
ses tas nak, bet Mendera kungs ir viens no tiem, un
gluži bez vajadzības. (Aplausi pa labi.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Ir ienācis
priekšlikums sēdi slēgt Vai būtu kābi iebildumi?
Priekšlikums par sēdes slēgšanu tiek ņemts atpakaļ.

- Debates turpinās. Vārds deputātam Breikšam,

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Zemē ir izplatīts viens ļoti
maldīgs uzskats, ar ko jāsaduras gandrīz visās vie-
tās, proti tāds, ka vispār mūsu valsts budžets esot
tāds, kas nākot par labu tikai vienai šķirai un viena
mūsu valsts iedzīvotāju daļa, proti — laucinieki esot
galīgi un pavisam aizmirsti, jo budžetā neesot ab-
solūti itin nekā, ar ko viņiem varētu nākt palīgā.
Mūsu pārliecība un arī dibināts uzskats ir tas, ka
lauku labā šinīs krizes laikos ir darīts sevišķi daudz,
tikai nav objektīvi novērtēts, kas tiek darīts, un kā
tiek darīts.

Šo jautājumu iztirzājot, nevar
^
rēķināties vienī-

gi ar tām summām, kas ir budžetā, bet, cienījamie
deputātu kungi, jārēķinās arī ar -tagadējo saimnieci-
sko uzbūvi. Viena liela daļa iedzīvotāju — lielākā
daļa un, var teikt, visi patērētāji tagad ir spiesti
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nest upurus taisni lauku labā. Man šķiet, ka visla-
bāk to var raksturot summas; pie tām tad ari man
gribas pieskarties un atbildēt deputātam Celmiņa
kungam.

Demokrātiskais centrs nebūt nedomā, ka lauku
darba vai lauksaimniecības aizsardzībai nevajadzētu
neka darīt; bet mūsu uzskats ir tāds, ka šai ziņā ir
pārak daudz un pat netaisni darīts.

Apstāsimies pie dažiem jautājumiem.
Pirmais, pie kā jāapstājas, ir jautājumspar to,

cik ir dažādu pārmākšu — protams tās lielākās. Tās
mēdz ieskaitīt ka budžetā, tā atstāt ārpus budžeta.
Tas ir pārmaksās, kas tiek ņemtas no patērētāja un
nak tieši lauksaimniekiem par labu.

Pirmais no neapšaubāmiem posteņiem ir, bezšaubām, maizes labība. Tautsaimnieki ir izrēķinā-
juši — tas ir parādījies arī «Jaunākās Ziņās" —, ka
par maizes labību vien — rēķinot tirgus cenu, kāda
ir_ bijusi, bet ne to, kas ar prēmijām ir sacelta — ir
pārmaksāts 20 miljonu latu.

Nu dabīgi pie šī jautājuma paceļas otrs jautā-jums: vai tad nu tos, kas sēž uz labākām zemēm,
kam Dievs mantas jau ta devis par daudz, mēs ši-
nīs krizes laikos lai darītu pārbagātus, tā sakot, ap-
zeltītu, un turpat blakus tiem,kas dzīvo no savu ro-
ku darba, tiem, ministra kungs, lai atņemtu, lai tie
neka nevarētu eksistēt, lai tos, vārda pilnā nozīmē
izģērbtu?

Ja itin dabīgi te paceļas jautājums par maizes
labības lietu, tad te ir pārbaudīti skaitļi. — Trofimo-
va kungs smejas; viņš gan zina,ka krievu zemnieks
labu maizi neēd, bet viņš par to var smieties. — Ja
izrēķina, tad iznāk, k_a, pastāvot tagadējām kviešu
cenām, mes pārmaksājam pāri pašizmaksai 40%i.
Sakait, vai tasir taisnīgs, vai netaisnīgs stāvoklis!
Ka tas ir taisnīgs, to var teikt tikai vai nu ļoti ap-
robežoti, vai nopirkti deputāti. 40%' pārmaksāts
pašizmaksai šinīs laikos! (/. Lejiņa-Lejas starpsau-
ciens), kad, Lejiņa kungs, maizes rieciens jau tā irplāns! Nezin, vai kāds to var atzīt par taisnīgu!
(Starpsaucieni.)

Ministra kungs, valdībai taču jāgādā par mieru
un kartību! (Starpsaucieni.) Bez šaubām, sabie-
drība tas rada tikai asumus, nevis nomierināšanos.

Celmiņa kungs saka, ka maizes cenas neesot
cēlušas ^ Ja arī maizes cenas nav cēlušās, tad kri-
tušas tas arī nav, bet algas gan ir kritušās. Jūs gri-
bat, lai tagad, kad algas _ ir mazākas, par maizi mak-
sātu tik pat daudz. Mes droši varam teikt, ka tas
ir ne tikai pilsētu iedzīvotāju, bet ari lauku iedzīvo^-
taju jautājums. Parunājiet vien Vidzemē, gar jūr-
malu, Ventspilī, Augškurzemē un pat Augšzemgalē
- - visur jus redzēsit, ka šādai aklībai neviens nevar
sekot un šādu polītiku nevar atzīt par pareizu.

Talak pāriesim pie piemaksām. Mēs esam par
lopkopības atbalstīšanu, bet tanī pašā laikā nekādi
nevaram piekrist nesaprotamiem principiem,, ka tie
eksportieri, kas galvenā kārtā ir zemnieku savienī-
bas organi_zaciju _rokas, kas eksportē % sviesta, ir
nostadīti_tada stāvoklī, ka eksportieris absolūti nav
ieinteresēts parjmūsu sviestu dabūt kaut santimu
vairāk. Iznāk ta, ka mūsu gotiņas slauc un arī mū-
su valsti slauc eksportieriem. Tas nav pareizs stā-
voklis. Ja piemaksām paredzam 15.000.000 latu un
5.000.000 latu oarmaksām iekšējā tirgū, tad iznāk
20.000.000 latu. Tik un tā šiem priekšmetiem pār-
maksās, pie kam šīs piemaksas ņems pa daļai no
valsts un pa daļai no patērētāju kases. Galu galā
iznāk 40.000.000 latu. (Starpsaucieni.) Tas ir neap-
strīdams skaitlis.

Celmiņa kungs aizrādīja, ka mēs uzstājoties pret
cietam linu cenām. Cietas linu cenas ir bijušas vi-
su laiku. Bija Ls 1.15, bet tad teica, ka neesot diez-

gan, vajagot Ls 1.40. Atkal piemaksa — 40.000.000
latu skaidras- piemaksas un pārmaksās. Sakait, kā
to var pielaist! Ar tautsaimniecisku saprātu to ne-
var pielaist, bet, varbūt, var pielaist ar politisku ār-
prātu. To nevar maksāt, ja negrib iztukšot valsts
kasi. Tāda cena arī nekad nav bijusi. Tagad ar
naudu rīkojas ta, it kā tās būtu tik daudz kā rudenī
pelavu zemniekam.

Iesim tālāk! — Bekons: 1,5 miljoni latu. — Cu-
kurbiešu cena ari par 50% augstāka nekā pagāju-
šajā gada. (Sauciens no vietas: «Strādnieki!")
Strādnieki Latvija nemaz nav dārgāki kā aiz robe-
žām. Ja_ tagad pazeminātu piemaksas cukurbietēm,
arī tad vel mes pārmaksātu 35%. Šeit atkal ir viens
postenis, kur pārmaksā vai piemaksa ir 3.500.000
latu.

Ja visas piemaksas vai pārmaksās saskaita, iz-
nāk pāri par 50.000.000 latu. Šisskaitlis ir neapstrī-
dams, Varbūt jums tas nepatīk, bet ar to jārēķinās.

Nevar tagadējos apstākļos teikt, ka par lauk-
saimniecību negādā. Es domāju tā: var kreklu no-
vilkt vienreiz, otrreiz, bet ja grib plēst par daudz,
tad var sakurināt tādu politisku un tautsaimniecisku
uguni, ko nevar nodzēst ne ar kādu ūdeni.

Izdevumu meliorācijai — pāri par 60.000.000 la-
tu. Par šo posteni es nesaku, ka to vajaga ierobe-
žot, bet veselais saprāts diktē samazināt maizes la-
bības cenas un neprātīgi noteiktās linu cenas. Ja
to nevar izdarīt, tad jūs nodarbojaties ar dēmago-
ģiju, un rudenī zemniekiem iedosit papīrīšus.

Protams, mēs varam iztikt ar savu maizi. Kas
izdarīja to, ka bez ārzemju maizītes nevaram iz-
tikt? Kas visu laiku brēca un kliedza — Dubina
kunga nav zāle —, un zemnieku savienība palīdzēja
ka robežas ārzemju labībai vēl nevarot slēgt, ka sa-
va maizīte tik labi negaršojot —- tāpat kā dažiem
kungiem labāk g_aršo ārzemju šņabis, 1931. gadā
aizvēra robežas ārzemju labībai. Ar to mēs varam
lepoties, tikai jāved prājiga cenu politika, lai neda-
rītu pāri citiem iedzīvotajiem.

Ja runā par budžetu, tad jārunā arī par nodo-
kļiem. Mes no šīs augstās vietas esam vairākkārt
uzsvēruši, vai tie ir valsts nadokļi, kas spiež mūsu
zemniekus. Tikai 900.000 latu ir nekustamas man-
tas nodokļa ieņēmumu, ko maksā zemnieki. (Sau-
ciens no vietas: ,,Oho!") — Jā, tikai! — Ja paska-
tāmies, ka lauksaimnieki ir samaksājuši nodokļus,
tad redzam

^
ka viņi ir maksājuši tikai pašvaldības

nodokļus, vēlreiz pašvaldības nodokļus un tikai paš-
valdības nodokļus.

Cienījamie deputātu kungi! Visvairāk laukus
spiežpašvaldību nodokļi, bet kad par šo lietu runā,
tad jus, kungi, esat kurli. Tas ir vienalga, vai tie
būtu jaunsaimnieku, vai vecsaimnieku pārstāvji, šai
lieta viņi neko negrib darīt, te viņi neko nedrīkst
aiztikt jo tā lieta, viņiem ir svēta; viņi pat cenšas
izdomāt kādas jaunas funkcijas, lai tikai nevajadzī-
gas apriņķu valdes varētu pastāvēt. Mēs zinām, ka
pašvaldības kommisijā jau sen guļ attiecīgs likums,
bet to nevar aizskart Kāpēc? Atkal tikai tās pa-
šas politikas deļ! Ka var aizskart to lietu, ja va-
jadzīgs apgādāt vietas saviem cilvēkiem? Mums
šķiet, ka nodokļus taču nemaksā tāpēc, lai uzturētu
nevajadzīgas iestādes, kas jau sen likvidējamas, un
ko prasa visa apzmīg_a zemniecība. Grantskalna
kungs gan mākslīgā kārtā sasauca kongresu un tur
visu to lietu labi nokārtoja, bet uz ārieni tomēr iz-
paudās liels nemiers. (V. Bastjaņa starpsauciens.)
— Redziet, Bastjaņa kungs, Jūs taču bijāt referents!
(V. Bastjānis no vietas: «Es biju par to!") Visiem
tiem, kas domāja citādi, gandrīz nemaz neļāva iz-
teikties.
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Ja runājam par ārējo polītiku, par saimniecisko
līgumu ar Padomju Krieviju, tad jāsaka, ka mums,
deputātu kungi, liela daļa Latvijas pilsonības, prot:
— zemnieku savienība visu . laiku bija tādos ieska-
tos, ka mums par katru cenu jācenšas piesmērēties
Vācijai. Budžeta kommisijā zemnieku pārstāvji, kad
tur bija runa par kādu pasūtījumu, aizvien uzstājās
par to, ka pasūtījums jānodod Vācijai, kaut arī tur
par to būtu jāsamaksā dārgāk. Tā tas ir bijis visosjautājumos; tā tas bija ar Doles spēkstacijas būvi,ta tas bija ar cukurfabrikas būvi u. t t, u. t t Kas
nu tagad ir? Mes sava laikā jau brīdinājām, ka tas
ir maldīgs ceļš. Tagad nu ari Celmiņa kungs nāk
un_ atzīstas, ka mes esam nonākuši neapskaužamā
stāvoklī, ka nu arī mums būšot jānoslēdzot robeža
Vācijas precēm. Celmiņa kungs, tagad ir par vēlu;
par to vajadzēja agrāk padomāt. Tad mēs centā-
mļes darbus, pasūtījumus, kaut arī neizdevīgi, izdot
Vācijas fabrikām. Tagad mēs redzam, ka tie, ku-rus mes esam lutinājuši, tagad mums parāda «pigu".
Ja valdība ir pieņēmusi tādu lēmumu, tad mēs tovaram tikai apsveikt un visiem spēkiem atbalstīsim
šo virzienu.jo citas izejas absolūti nav un nevar būt

Te runātājs Celmiņa kungs kā pirmais pozicijas
runātājs no šīs katedras teica, ka sašaurināšanās
esot vajadzīga. Labi, ja tā vajadzīga, tad jāizdara
viena taisnīga sašaurināšana; bet ja algotiem dar-
biniekiem noņem 25%, un ja budžets ir sadzīts uz
140000.000 latu un_vel vairāk, tad tā vairs nav tai-snīga sašaurināšanas, tad tā ir tikai viena nepareiza
iestāstīšana, lai noteiktu stiprāk. Nekādu sašauri-
našanos šinī budžetā mēs neredzam.

Nevar atsaukties_uz to, ka ir kritušās cenas uz-
tura vielām. Te minēja, ka eksporta sviestu var da-
būt par 1 latu kilogramu. Kur ir tas laimīgais vei-
kals? Aizejiet tanī paša centrālā piensaimnieku sa-
vienība — bez Ls 2.50 sviestu nekad nevar da-
būt; aizejiet armijas oikonomiska veikalā — tur
arī nevar dabūt; bet te nāk un argumentē, ka eks-
porta sviestu varot dabūt par latu. Pat mājas svie-
stu nevar dabūt par tādu cenu ne lauku tirgos, ne
citur._ Tas ir skaidrs, bet tomēr šeit nāk un argu-
mentē, ka tas ir bijis viens taisnīgs solis, tāpēc ka
pārtikas produktu cenas ir kritušās. Tam es neva-ru piekrist tas nav pareizi.

Tagad ir nācis klātviens ļoti svarīgs apstāklis:
mes prasatn noteiktu nacionālas politikas virzienu,
sevišķi mušu izglītības laukā. (Sauciens no vietas:„To tikai prasa, bet nedara!") — Jā, nedara! Tā-
pēc mes esam vilkuši noteiktas konsekvences, Dze-
ņa kungs, un šo līniju turēsim. Kad sastādīja bu-
džetu, Dubina kungam vajaga līdzekļus žīdu lauk-
saimniecības skolām. Agrāk šai vajadzībai līdzekļi
nebija paredzēti, bet tagad atvēl 6000 latu. (Starp-
sauciens.) — Kur? Ko nu stāstāt! Bija, bet ir no-
strīpots; tikai tukša vieta ir palikusi.

Bija ievadītaatsevišķo tautību arodskolu likvi-
dēšana. Arī sociāldemokrāti ir spiesti atzīt, ka līdz-
šinējais stāvoklis nav pareizs, arī viņi tagad ir tam
piekrituši. Saka, ka tas neesot iespējams, ka esot
uzceltas_ skolu ēkas. Nu labi, tad pārvērtīsim tās
par kopējam skolām, lai minoritāšu bērni mācās ko-
pa ar latviešu bērniem. Nē, pasarg' Dievs, to ne-
var! Tapec — dod tik tālāk, un, saprotams, tā lie-
ta iet vaļa. (A. Gailīša starpsauciens.) — Sakait,
Gailīša kungs, vai tad krievu zemnieks, vai žīdu
amatniekszaģe citādi nekā latvieši! Bet, redziet,
ta nu ir ta lieta, ka ir vajadzīgas atsevišķas arod-
skolas un atsevišķas privilēģijas.

Sakait deputātu kungi, vai jūs esat redzējuši
kaut kur vel absurdāku stāvokli, kā tas ir pie mums!
vai jus varat uzradīt kaut vienu valsti, kur minori-
tāšu tiesības iztulko ta, ka minoritāšu vidusskolām

jādod pabalsti pec iedzīvotāju skaita? Tanī pašālaika liela daļa minoritāšu bērnu grib iet kopējās
skolas, bet nu iznāk taka kaut arī 20%l minoritāšu
bērnu iet latviešu skola, tad tomēr to 20%' pabalstaar uzviju dod minoritāšu vidusskolām. Arī vāciešupārstāvji kommisijā teica, ka tas ir netaisns stā-
voklis, ka tas jāgroza, tikai ne tagad — tagadējā
krizes Iaikato nevarot grozīt.

Politiska valodā runājot, jāsaka, ka iemesls ir
tas, ka ta nabas saite ir par daudz pieaugusi un ne-
var tikt no ta čemura vaļā. Tāpēc arī tagad rīko-
jas ta, _ka kaut arī visi minoritāšu vidusskolnieki
ietu mušu vidusskolas, tad tomēr tie 623.000 latu
budžeta tiktu atstati, kaut arī minoritāšu nebūtu ne-
viena skolnieka. Sakait, vai šādu netaisnu stāvokli
ir iespējams ciest!

Par vācu deputātu kungiem var teikt, ka godsviņiem un slava — viņi prot aizstāvēt savu p'oziciju;
bet es nesaprotu tos_ latviešu deputātus, kuri nāk,
un balsoun piekrīt šādai politikai, šādām summām.

Runajotpar budžeta apmēriem, sacīja; ka tasnedrīkstot pārsniegt 134 miljonus latu, un arī tas bū-
tu ta mazliet par daudz. Tagad redzam, ka budžeta
kopsumma ir 140 miljonu latu. Es ņemos to drosmi
apgalvot —? un lai te nāk kāds un to apstrīd —, ka
šeit vel jāpieskaita talak sekojošās summas. Vis-
pirms jau ir pieņemts_ likums par linu piemaksām,
kūja uzvija še nak klāt Es domāju, jūs nedrīkstat
manīt Latgales zemnieku — linu sējēju. Otrkārt, te
nakkļat 6,7 miljoni latu parādiem, kas palikuši no
agrakasvaldības likumiem. Šie līdzekli, Šlakana
kungs, jasagada_tekoša gada — 6,7 miljoni latu. Bez
tam šinī budžeta nav to summu, kuras nāksies pie-
maksāt par linu piemaksu parādu dalās dzēšanu unarī par sviestu. Ja jus visu to sarēķināsit kopā, tad,
cienījamie deputātu kungi, budžets iznāks pāri par
150 miljoniem latu. Tāda ir tā rnaksāšanas summa,
kas_ jāsagādā, ja grib realizēt visu šo polītiku! Ja
ienākumu ir 118 miljonu latu, bet izdevumu summa,
saskaitot kopa, 150 miljonu latu, tad taču, pieejot pil-
nīgi objektīvi, ne ar augstāko matemātiku, bet pat
ar vienkāršo aritmētiku, jāsaka, ka apmēram 30 mil-
jonu latu trūkst.

Finanču ministra kungs šodien runāja par šo
budžetu un minēja, kādi būšot realizēšanas paņē-
mieni. Mūsu pārliecība ir tā, un sevišķi šo pārlie-
cību mums pastrīpoja tas, ka finanču ministris savā
referāta neviena vārda neteica par to, ka saimnie-
kosim faktisko ienākumu _ robežās. Noklausoties
diezgan uzmanīgi viņa runā, palika tāds iespaids:
saimniekosim ta, cik te rakstīts. Bet ja saimniekosta, cik šeit rakstīts, tad, protams, nesaimniekos fak-
tisko ienākumu robežas, un tad mēs ļoti labi zinām,
kurp tas ved. Tas nenodrošina to, ko prasa sabie-
drība — lata stabilitāti. Es zinu, ka ir viena, dala ...
(starpsauciens) — Budžes kungs jau pirmais pietei-
cas un saka, ka viņam tas esot nieks. Mēs negri-
bam un nevaram iedomāties, ka mūsu darba cilvē-
ku, godīgo krājēju un godīgo pilsoni vēl otrreiz va-
rētu aplaupīt. (F. Mendera starpsauciens.) — Men-
dera kungs, par to atļaujiet man zināt! —? Mums nav pārliecības, ka šo budžetu varēs rea-
lizēt tāpēc man demokrātiskā centra frakcijas vār-
da jasaka,_ka par tādu saspīlētu budžetu, kas neno-
drošina stāvokli, mes nevaram balsot un arī nebal-
sosim. (Starpsaucieni: «Pagaidām!")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Ir iesniegts
priekšlikums —

sēdi slēgt.
Vai ir pret to iebildumi? Iebildumu nav. Tas

pieņemts.
Nākošā sēde rīt pīkst 10.
Šī sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 21.15.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta. —

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi un valsts bu-
džets 1933./34. saimniecības gadam. — _ Iebildumu
pret dienas kārtību nav? Dienas kartība pie-
ņemta. —

Pie 1. dienas kārtības punkta prezidijam nav
nekā, ko Augstajam namam ziņot. —

2. , dienas kārtības punkts — valsts bu-
džets 1933./34. saimniecības gad ajn. Re-
ferents J. Birznieks. Turpināsies vispārīgās deba-
tes. Vārds deputātam Zālītēm. Deputāta Zālītes
nav zālē. — Vārds deputātam Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):
Turpinot vakardienas sēdē iesākto runu, man vis-
pirms jāatbild deputātam Celmiņam, kurš mēģinā-
ja apgalvot, ka lielās piemaksas nenākot par labu ti-
kai lieliem saimniekiem vien, bet arī darba zemnie-
kiem uņ pat pārējiem valsts iedzīvotājiem — arī
ierēdņiem un strādniekiem. Lai redzētu, cik šādi
apgalvojumi pamatoti, mēs paskatīsimies, kas pie-
maksas saņem.

Ar algu nosišanu, piemaksām, pārmērīgām mui-
tām un pastiprinātām masu nodevām Latvijas man-
tīgā pilsonība ar lielsaimniekiem priekšgalā cenšas
nodrošināt sev nesašaurinātu pelņu arī krizes laikā.
Latvijā'pēc agrārās reformas izvešanas apmēram ?/8
lauku saimniecību ir tādas, kas nesaņem nekādus
pabalstus, tāpēc ka tās preces, kurām maksā pie-
maksas, šīs saimniecības nevar ražot; par ražoša-
nu vairumā nemaz nerunājot, arī mazumā tās ne-
var ražot neko tādu, lai dotu ārējam tirgurm Ja vi-
ņas ražo, tad tikai tādus ražojumus, kas jālaiž te-
pat iekšējā tirgū, par kuriem piemaksas nedabū. Tā-
pat apmēram 2/s Latvijas lauku saimniecību ir tādas,
kas strādā bez algota darba spēka, iztiek pašas ar
sevi, pretēji tam, ko šeit mēģināja apgalvot depu-
tāts Celmiņš, un algu nosišanā nav ieinteresētas.
Tikai apmēram % Latvijas lauku saimniecību saņem
piemaksas. Tās ir saimniecības, kuru zemes pla-
tība pārsniedz 10 ha. Mazās saimniecībās, kuru ze-
mes platība ir mazāka par 10 ha, ne tikai nenodar-
bina algotu darba spēku, bet tām vēl jāiet blakus
peļņā, lai gūtu ienākumus savām ģimenēm. Šo
sīksaimniecību locekļi kopā ar apbūviešiem un ci-
tiem sīkzemniekiem ir puse no visiem lauku iedzī-
votājiem, un kopā ar tiem, kas strādā bez algota dar-
ba spēka — 75%. Šīs saimniecības nesaņem ne-
kādas valsts piemaksas.

Ieskatīsimies datos, cik un kādas saimniecības
tieši nodod sviestu un labību.

Man ir dati par Rīgas apriņķi. Saimniecības ar
1—10 ha lielu zemes platību saņem tikai 1,5%' no
visas par labību izmaksātās kopsummas; saimnie-
cības ar 10—20 ha lielu zemes platību saņem 18,6% ;
saimniecības ar 20—30 ha lielu zemes platību —
14,9% ; saimniecības ar 30^50 ha lielu zemes pla-
tību saņem 20,3%, un saimniecības ar 50 ha un lie-
lāku zemes platību saņem 35,7%. Tas lieku reizi
pierāda, ka piemaksas par nodoto labību saņem ti-
kai lielsaimnieki.

Ar sviestu ir tas pats. Saimniecības ar 1—10
ha lielu zemes platību saņem no visas sviesta pie-
maksu kopsummas 2,1% ; saimniecības ar 10'—20
ha lielu zemes platību saņem 20,5%, bet saimniecī-
bas ar 50 ha un lielāku zemes platību saņem 39,6%.
Šo pēdējo saimniecību skaits ir mazs, bet tās ir lie-
las. Saimniecības ar 10—20 ha lielu zemes platību
ir saņēmušas kopsummā šķietami drusku vairāk ti-
kai tāpēc, ka šo saimniecību kopskaits- ir liels.

Bīriņu pagastā saimniecības ar 1—10 ha lielu
zemes platību nemaz nenodod sviestu, tā tad arī ne-
ko nesaņem; saimniecības ar 50 un vairāk ha sa-
ņem 65% no visas kopsummas, kaut gan šo saimnie-
cību skaits ir mazs.

Siguldā tas pats. Arī tur saimniecības ar 1—-10
ha zemes sviestu pienotavām nemaz nenodod, bet
saimniecības ar 50 un vairāk ha saņem 53%no vi-
sas par sviestu izmaksātās summas.

Tas lieku reizi apstiprina to, ko mēs jau esam
teikuši, pretēji deputāta Celmiņa aizrādījumam. Mēs
redzam taisni pretējo. Tanī laikā, kad algas sama-
zina, labības cenas nesamazina, bet ar piemaksām
pat paaugstina. Kad iesniedza priekšlikumu labības
cenas pazemināt, pilsoniskais Saeimas vairākums to
noraidīja. Valdība, iepērkot no lauksaimniekiem
maizes labību, maksā par kvintalu rudzu 21 latu, bet
par kviešiem — 27 latus par kvintalu.

Patiesībā lieta ir tāda: ja par rudziem maksā-
tu 15 latu un par kviešiem 17 latu, arī tad jau tie
būtu samaksāti — lauksaimnieki būtu saņēmuši
ne tikai savu pašizmaksu, bet guvuši arī zināmu pel-
ņu. Mēs tomēr redzam, ka tieksme izlīdzināt labī-
bas cenas ar strādnieku darba algām nekad neatrod
mantīgās šķiras vairākuma piekrišanu.

No šīs katedras jau arī aizrādīja, ka par kvie-
šiem maksā 40% vairāk, nekā kviešu ražošana iz-
maksā pašiem ražotājiem. Mēs teiksim, ka pārmak-
sāts ir daudz vairāk. Lūk, tādi ir lietas patiesie ap-
stākli! Piemaksas saņem tikai lielsaimnieki, bet
darba zemnieki tās nesaņēmi. Darba zemniekiem,
lai gan viņi piemaksas nesaņem, tomēr jāmaksā lie-
li nodokli. Viņi kā katrs atsevišķi, tā visi kopā sa-
maksā pašvaldības nodokļu lielāko daļu, jo sastāda
pagasta iedzīvotāju lielo vairumu. Tāpat viņiem jā-
maksā arī netiešie nodokļi, kā jau teicu, piemaksas
nesaņemdami, viņi grimst aizvien dziļāk parādos, un
bieži vien viņu īpašumi nāk zem ūtrupes āmura.

Kas tad ir piemaksas? — Piemaksas nav ne-
kas cits kā parādu strīpošana. Tās saimniecības,
kas piemaksas nesaņem, bet kam tomēr jāmaksā lie-
li nodokļi — līdz ar to šīm saimniecībām ir ari
vislielākie parādi kurus nestrīpo, jo, kā jau teicu, tās
piemaksas nesaņem —, visvairāk cieš no ūtru-
pēm, un tās galīgi izputina.

Mēs redzam, ka maizes labības cenas ir pacel-
tas par 100%—150%. No tā cieš ne tikai strādnieki,
bet arī darba zemnieki, kas labību nenodod.

Tāpat ir ar muitām. Muitas paceļ strādniekiem
un darba zemniekiem nepieciešamām precēm. Tas
viņu stāvokli, protams, atkal tikai pasliktina. Šīs
summas budžetā ir ļoti lielas. Plašu masu patēriņa



533 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 14. sēde 1933. gada 14. jūnijā. 534

priekšmetiem — naftai, petrolejai, rozīnēm, aug-
ļiem u. t. t. muita ir pacelta sevišķi augsta. Ienāku-
mi no šīm muitām, ka ļoti skaidri pateica valdības
pārstāvis, domāti ne tikai piemaksām lauksaimnie-
kiem, bet turpmāk tos izlietos arī piemaksām rūp-
niekiem. Šīs paaugstinātas muitas nemantīgo ie-
dzīvotāju stāvokli vel jo vairāk pasliktina.

Mums jās_aka — kaut gan Saeimā ir frakcija,
kas sevi deve ne tikai par jaunsaimnieku un sīk-
gruntnieku frakciju un kas pašreiz ir arī valdības
frakcija, bet kas saucas arī par zvejnieku pārstāv-
jiem, tomer,_ paaugstinot muitu petrolejai un naftai,
zvejnieku stāvokli ne tikai neatvieglina, bet vēl vai-
rāk pasliktina.

Zvejnieki_ taču ir galvenie naftas un petrolejas
noņēmēji. Ta, piemēram, no Vidzemes līdz Kolkas
ragam zvejnieki patērē katru vasaru caurmērā
2960 kg petrolejas. Ta ka zvejnieku ienākumi ir ļoti
niecīgi, tas zvejnieku budžetā sit ārkārtīgi lielu ro-
bu, un zvejnieki arvien vairāk ir spiesti ar to rēķi-
nāties. Zvejniecības techniku, bez kuras zvejnie-
kiem nav ies_pejams_ savu kaut arī bada dzīvi turpi-
nāt, ar to vel vairāk bremzē. Zvejniekiem vairs
nav iespējams ne motorus iegādāties, ne iegūt lī-
dzekļus šo motoru nodarbināšanai. Budžets zvej-
niekiem — tikai druskas.

Vēl vairāk. Mēs zinām, ka budžeta kommisi-
jā JO. maija, apspriežot summas zvejniecības vei-
cināšanai, ir likts priekšā atvēlēt šim fondam no
valsts līdzekļiem 200.000 latu. Bet _kas balsoja pret
šo priekšlikumu — atvēlēt samērā niecīgus līdze-
kļus zvejnieku vajadzībām? Pret to balsoja neviens
cits ka tie paši kungi, kuri saucas par zvejniecības
pārstāvjiem — Mīlbergs un pārējie jaunsaimnieku
un sīkgruntnieku frakcijas deputāti. Tie balsoja
oret šo priekšlikumu, līdz ar to nododot zvejniecī-
bas intereses, kā vienmēr.

Zvejniekiem, tāpat kā strādniekiem un darba
zemniekiem ir ņemta iespēja dzīvot, jo viņu ienāku-
ma avots buržujiskā iekārtā ar katru gadu vairāk
un vairāk izsīkst un pasliktinās.

Muitas, lai gan tās arvienu vairāk paaugstina,
natiesība arī pašiem buržujiem neko vairs nedod,
tanat kā tas ir ar dzelzceļa tarifa paaugstināšanu,
kas dzelzceļa ienākumus nebūt nepavairo. 1929./30.
rada muitas ir devušas 65.000 000 latu. 1930./31 ga-
da — 56.119,8 tūkstošus latu. 1931J32. gadā —
33.770.7 tūkstošus _ latu un 1933./34. gadā —
25.800 000 latu. Vardu sakot — muitas ienākumu
kopsumma ar katru gadu vairāk un vairāk samazi-
nās, kaut gan, kā jau teicu, pēdējos gados sevišķi
tekošā budžeta gadā, tās ir stipri paaugstinātas.

Mēs redzam, ka valdība ir samazinājusi ierēdņu
un strādnieku algas. Valdība ir nositusi arī sabie-
driskos darbos nodarbinātiem strādniekiem atalgo-
jumu, bet tanī pašā laikā ieved ārzemju laukstrād-
niekus, lai vēl vairāk varētu nosist algas.

Mums ārzemju laukstrādnieku nav vajadzīgs.
Taisni otrādi: tūkstošiem mūsu pašu strādniekiem
darba trūkst. Arī buržujiskā statistika rāda, ka
mums laukstrādnieku netrūkst. Ja kādam lauk-
saimniekam trūkst strādnieku, tad ne tāpēc, ka lauk-
strādnieku trūktu, bet tāpēc, ka lielsaimnieki savus
strādniekus ārkārtīgi izdzen, dodot neciešamu barī-
bu, liek tiem strādāt caurām naktīm 1un caurām svēt-
dienām, un vispārīgi savus laukstrādniekus ir nostā-
dījuši sliktākā kā suņu stāvoklī. Tādiem saimniekiem
strādnieku nav, bet kaut cik godīgākam darba de-
vējam tagadējos bezdarba apstākļos strādnieku ne-
kad nav trūcis un nevar trūkt. Mēs taču zinām, ka
hdz ar augsto technikas attīstību strādnieku pāri
palikums ar katru gadu pieaug. Kā jau teicu, ār-

zemju laukstrādniekus ieved tāpēc, lai nosistu vie-
tējo strādnieku algas.

Augstas muitas nemantīgiem iedzīvotājiem ne-
pieciešamības precēm, pasliktina ne tikai šo iedzīvo-
tāju, bet arī visas valsts stāvokli. Ja nav ienākumu,
tad nevar preces pirkt. Tas, bez šaubām, iznīcina
importu, bet talak — arī eksportu, jo mēs taču
zinām, ka_ tas valstis, kas šeit Latvijā nevarēs atrast
tirgu savam precēm, neņems pretī arī Latvijas pre-
ces. Bet kas daļas «valstiskajiem" pilsoņiem, ja
vien viņu makam ir peļņa! Tas taču vienmēr tā ir
bijis.

Tas pats ir ar tā saucamo cukura monopolu.
Arī cukurs ir vieniem pelņas avots, bet otriem —
pircējiem tas ne vis saldina, bet vairāk rūgtina dzī-
vi. Patērētāji vairs nevar nopirkt šo cukuru, kas
līdz šim ir bijis vienīgais nemantīgiem pieejamākais
produkts. Arvien vairāk un vairāk kļūst neiespē-
jamāka cukura_ iegādāšanās tiem cilvēkiem, kam
nav pat samēra šo niecīgo līdzekļu.

No otras puses mēs redzam, ka cukurbiešu vei-
cināšana prasa no budžeta, no tiem. kam cukurs
nav pieejams, loti lielas summas. 1932. gadā mūsu
cukurfabrikas ražojušas 25 000 tpnnu cukura. Ga-
da patēriņš ir apmēram 36.000 tonnu. 1932. gadā
valdība nar curkurbietēm maksājusi 46 latus par
tonnu. Šī cena ir par 57% augstāka par ražošanas
pašizmaksas cenu. Sakarā ar to patērētājiem par
cukuru jāpārmaksā. No ārzemēm ievestā cukura
cena. 1932. gadā bijusi 15 santimu kilogramā, bet
vietējo nāšu ražoto cukuru pārdod par 65 santī-
miem kilogramu. Par visām 25.000 tonnām cu-
kura vienā pašā — 1932. gadā pārmaksāts 7,5 mil-
joni latu, bet nākošajā gadā, kad no ārzemēm cuku-
ru vairs nemaz neievedīs, pārmaksās ap UĪOOOOOO
latu un pat vairāk.

1932. gadā cukurbietes ir ražojušas 6.228 saim-
niecības, no kurām vienā pašā Zemgalē ir bijušas
4.478 cukurbiešu audzētājas Tā tad cukurbiešu
audzētāju skaits ir stori neliels, un augsto pārmāk-
šu saņem niecība dala zemturu, kas galvenā kārtā
ir Zemgales lielsaimnieki Pārējās saimniecības
s-andrīz neko nesaņēmi Tāds ir ar sociāldemokrātu
līderu palīdzību ievestais cukura monopols!

Tāpat tas ir arī ar citiem resoriem. Mēs zinām,
ka, piemēram,, ar pasta, telegrāfa un dzelzceļu tari-
fa paaugstināšanu, mazturīgo iedzīvotāju labklājība
Latviiā mazināsies Kad savā laikā, piemēram, pa-
augstināja nasta taksi mēs zinām, valsts kasē lī-
dzekli nepavairotās, bet gan samazinājās. . Pasta
resors 'pasta taksi, lai ienākumus pavairotu, paaug-
stināja, bet iznākums bija taisni nfetējs: sakarā ar
sūtījumu sadārdzināšanos ienākumi samazinājās.

Mēs zinām, ka Latvija ir viena no tām valstīm,
kur ir visnestākais nasta tarifs pasaulē Latvijā
vienkāršai iekšzemes vēstulei jāliek 20 santimu mar-
ka. Igauniiā 14 santimu: Lietuvā — 15 santimu: So-
mijā — 20 santimu: Polijā — 17 santimu; Vācijā —
15 santimu: Francijā — 10 santimu. — Tānat tas
ir ar ārzemju vēstulēm. Ārzemiu vēstulēm Latvijā
jāliek 35 santimu marka: Igaunijā — 28 santimu;
Lietuvā —- 30 santimu: Somijā — 35 santimu: Vā-
cijā — 33 santimu; Francijā — 30 santimu marka.
— Ari maksa par pārējiem sūtījumiem Latvijā ir
daudz augstāka nekā citās valstīs.

Tāpat tas ir arī uz dzelzceļiem. Tāpat attiecī-
giem rūpniecības ražojumiem cenu ar katru dienu
paceļ, un šīs preces pārdod pat ar 400% peļņu.

Tāpat tas arī ir ar citiem izdevumiem. Ari tās
niecīgas summas, kuras no samērā lieliem budžeta
izdevumiem atvēl, kaut vai tiem' pašiem sīkzemnie-
kiem, piesavina tie paši lielsaimnieki. Piemēram,
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niecīgas summas, ko atvēl meliorācijai, piesavinās
dažādās sabiedrības, administratīvās pārvaldes, da-
žādas lielsaimnieku organizācijas. Bet sīkzemnie-
kiem šīs' meliorācijas summas ir dzīvības un nāves
jautājums, sevišķi jaunsaimniekiem, tāpēc ka viņi
uz savas zemes ir nometušies mežos, purvos un nav
vēl spējuši līdzēties. Arī šīs summas nolaupa vec-
saimnieki, kas jau visu laiku ir «zaļi" saimniekojuši,
un tā sīksaimniecības no šīm lielajām summām ne-
ko nesaņem,. Valdošai Bļodnieka partijai jaunsaim-
nieki paldies par to vis neteiks.

Vēl varētu runāt par ienākumiem un izdevu-
miem ar sīkāka rakstura nozīmi visos citos reso-
ros, Piemēram, varētu runāt par to, vai tur ir ie-
vērota tā «taupība", ko visu laiku valdības pārstāvji
ir ieteikuši strādniekiem un ierēdņiem,, samazinot
viņu algas. Vai šo taupību ir ievērojusi arī valdī-
ba? Par to varētu daudz runāt Protams, mēs ne-
iesniegsim šeit nekādus reorganizācijas projektus, jo
zinām, ka tos noraidīs; mēs zinām, ka ja vienā re-
sorā paredzētos spekulatīvos izdevumus samazinās,
tad ar to nekas nebūs līdzēts, jo vai nu tanī pašā,
vai kādā citā resorā tos atkal atjaunos. Kamēr pa-
stāvēs kapitālistiskā iekārta, darba zemniekiem,
strādniekiem un ierēdņiem uz sava stāvokļa uzlabo-
šanu nav ko cerēt! Interesanti tomēr atzīmēt to ne-
slēpto liekulību, ka tanī pašā laikā, kad valdība sa-
viem vēlētājiem ieteic ievērot «vislielāko taupību",
redzams, ka tā pati jaunsaimnieku un sīkgruntnie-
ku" valdība, visām korruptīvām lietām patiesībā
stāv vistuvāk, dažādiem miljonāriem, kā Benjami-
ņiem, u. c. uzdāvina miljonus! Tāpat arī spirta
kontrabandistiem. Sakarā ar spirta skandālu re-
dzams, ka te bija tieksme Latvijā ražotās preces at-
dāvināt ārzemēm par velti, tāpat kā tas ir ar sviestu
un bekonu. Tas pats jāsaka arī par zviedru sērko-
ciņu trestu.

Pavisam citāds stāvoklis ir ar algām. Valdī-
ba, lai noveltu krizes smagumu uz darba ļaudīm,
vienīgo līdzekli krizes mīkstināšanai redz strādnie-
ku un ierēdņu algu nosišanā; bet, kā jau teicu, sa-
mazinot algas ierēdņiem un strādniekiem, samazi-
nās arī darba zemnieku ienākumi, jo ja strādnie-
kiem um ierēdņiem nav naudas, ar ko zemnieku ra-
žojumus pirkt, tad vietējā tirgū viņu ražojumiem
uav_ noņēmēju, un viņu ienākumi samazinās, seko
paradi un ūtrupes.

Ministri ar izdevumiem neskopojas. Varētu ru-
nāt, piemēram, par to, vai vajadzības lielās repre-
zentācijas summas, kas paredzētas loti lielas visiem
resoriem. Tāpat var runāt par blakus piemaksām
valsts augstākiem ierēdņiem, par dažādiem izbrau-
kumiem, kommisiju sēdēm darba laikā u. t. t Ari
par to varētu runāt, jo tur plūst tūkstoši!

Mēs taču zinām, ka buržuji vienmēr sludina vie-
nu, bet dara otru, turēdamies pie principa: kam ir,
tam tiks dots. Tā arī tagadējā valdība, kaut viņa
pati reklamējas par «zvejnieku, jaunsaimnieku un
sīkgruntnieku" aizstāvi, šos cilvēkus savā labā tieši
krāpj, uz viņu rēķina audzē liekēžus. Ir taču sim-
tiem darbinieku, kas no valsts kases saņem pāri par
100.000 latu mēnesī, skaitīdamies par «speciālistiem
un virsnormas darbiniekiem". Arī dzelzceļu virs-
valdē *paredzēti dažādi virsnormas darbi. Kas tie
par darbiem, tas nevienam mirstīgajam nav sapro-
tams. Vienā pašā dzelzceļu virsvaldē «virsnormas
darbiem" paredzēti 98.000 latu; šoseju un zemesceļu
departamenta — 5.300 latu; pasta un telegrāfa virs-
valde 1500 latu u. t. t Budžetā valdība šādas sum-
mas ir_ paredzējusi, un, protams, tās arī iztērēs.

Tāpat varētu runāt par tām summām, kuras
Valsts Prezidentam, Ministru kabinetam, Saeimai u.
c. visiem resoriem paredzētas kā reprezentācijas nau-

das, apģērbiem, apaviem u._ t. t, kā arī ceļu izde-
vumiem. Mes zinām, piemēram, ka Ministru kabi-
neta locekļi saņem ārkārtīgi lielu atalgojumu un tanī
paša laikā saņem vēl attiecīgas summas dažādiem
«ceļu izdevumiem". Zinot, ka satiksmes līdzekļi vi-
ņiem ir brīvi, tiešām rodas jautājums, kādi citi ceļa
izdevumi gan vēl var rasties?! Lūk, šādiem un lī-
dzīgiem «ceļu izdevumiem", reprezentācijām u. t t
visiem resoriem paredzētas attiecīgas summas. Mēs,
protams, neesam tik naivi, lai domātu tās samazināt,
jo zinām, ka strādnieki tāpat to nedabūs, tāpat at-
ņems vieniem un pieliks otriem. Mūsu uzdevums
nav reorganizēt grūstošo kapitālistisko iekārtu, bet
tikai parādīt grūstošās iekārtas grūstošo ideoloģiju,
ka tanī laikā, kad darba tautai sludina taupību, «tau-
pības sludinātāji" paši vis to neievēro, bet taisni ne-
kaunīgi iedzīvojas. Mēs zinām, ka Ministru kabine-
ta locekļi un direktori mēdz braukāt valsts automo-
biļos gan uz partiju konferencēm, gan citām ballēm
un sanāksmēm. Mēs zinām, ka dārgos valsts limu-
zīnus izlieto ne tikai amata izbraucieniem, bet arī
dažādām citām izpriecām. (Starpsauciens.) Tie
kungi esat jūs, kas nositat strādnieku algas, atņemot
strādniekiem pēdējo santimu! Jūs tie izšķērdētāji!
Tās notiek un notiks arī turpmāk.

Vai tās nav skandaliozas lietas ar tiem pašiem
tagadējiem ministru kabineta locekļiem, kas tagad
grib uz iedzīvotāju bada rēķina nevien izspiest sev
augstas algas, bet arī citādi iedzīvoties, un pieprasa
lielas summas no Kultūras fonda, kā piemēram mi-
nistris Keniņš? Tāpat ministris Mīlbergs, lai gan
saņem ministra algu, ir centies izspiest no Rīgas pil-
sētas valdes sev tramvaja brīvbiļeti! Tie ir samērā
sīki,_ bet tomēr raksturīgi notikumi. Tie raksturo tos
cilvēkus, kas

^
darba tautai kliedz par «taupību", bet

tai_ pašā laikā paši grābj un rauj, ko var, un arī citus
plēsoņas apdāvina.

Kā jau minēju, drīzā laikā valdība atkal maksās
amerikāņu baņķieriem kara parādus. Protams, mak-
sās tāpat kā maksāja līdz šim, neievērojot tautas
postune ari to, ka daudz valstis ir jau atsacījušās
maksāt un arī agrāk nav maksājušas. Latvijas val-
dība, kas «taupības labā" jau desmitīm reižu ir sa-
mazinājuši strādnieku un valsts darbinieku algas, te
taupību neievēro, bet, karam gatavojoties, maksā, lai
nākoša karā dabūtu jaunus krēditus.

Maksā Amerikas baņķieriem asinsnaudu, kad
pašiem valstī ir taču daudz citu parādu, ko patiesībā
daudz nepieciešamāk vajadzētu kārtot, starp citu tā-
di paradi, kā, piemēram, parādi slimo kasēm u. t t,
bet sos jautājumus valdība vis nekārto. Valsts nav
nokārtojusi savas saistības par 1932./33. saimniecī-
bas gadu par apmēram 30 miljoniem latu. Kad ag-
rākos gados valsts budžetā bija iztrūkums, valdība
ta segšanai ķērās pie valsts rezervēm; tagad tās ir
izsīkušas, no turienes nav ko ņemt. Valsts slimo
kasēm_ vie_n ir_ parādā 1.045.000 latu, par lauku ie-
dzīvotāju ārstēšanu 733.000 latu, par apdrošināšanu
nelaimes_ gadījumos 550.000 latu. valsts darbinieku
apdrošināšana_ 105.000 latu, un 5.000.000 latu liela
summa ir no seklas fonda. Bez tam ir vēl aizņēmu-
mi u. t t Vispirms taču vajadzēja segt šos parādus,
bet, ka jau teicu, līdz ar rezerves fonda izsīkšanu,
valsts tos droši vien vairs nesamaksās.

Ja valdība tagad vēl centīsies ko maksāt, taci
tas atkal bus tikai uz valsts darbinieku un strādnie-
ku darba_ algas nosišanas rēķina; tādēļ mums
visnoteiktāk jāprotestē un atkal jāuzsāk kampaņa
pret amerikāņu miljonāru apdāvināšanu uz strādnie-
ku posta rēķina.

Samazinoties _ strādnieku pirkšanas spējām, ir
samazinājušies an_ lauksaimnieku, darba zemnieku,
rūpnieku un tirgotāju ieņēmumi; bet ja pēdējiem nav
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ieņemumu, tad, protams, neienāks ari paredzētie no-
dokļi

^
Vardu sakot — tas_ ir tāds burvju riņķis, no

kura ara kapitālistiska iekārta vairs netiks. Sakait,
vai arvien pieaugošo valsts budžetu jebkad vairs
varēs sabalansēt, ja ierēdņi pelnīs tikai latu par die-
nu, un ja strādniekiem rūpnieki maksās tikai 50 san-
timu par dienū?_ Skaidrs, ka nē. Iedzīvotāji kļūs
aizvien nabadzīgāki, budžeta bus vēl vairāk jātaupa,
un, protams

^
atkal uz strādnieku rēķina; bet pa to

laiku viss ka pa laipu ies uz elli!
Kādas ir laukstrādnieku algas? — 1928. gadā

puišiem vasaras mēnešos maksāja 50—60 latu, bet
tagad tikai 10—15 latu. Lai šo strādnieku stāvokli
vēl vairāk pasliktinātu, lai viņu algas vēl vairāk
nosistu, ieved laukstrādniekus no ārzemēm. Latvi-
jā nav laukstrādnieku trūkuma, taču šos laukstrād-
niekus, kajau teicu, ieved nolūkā vietējo strādnieku
stāvokli vel vairāk pasliktināt. Ievest ārzemju strād-
niekus pašreizējos apstākļos, kā tiešām arī izrādās,
nav vajadzīgs. Tas redzams no tam, ka šie ārzemju
laukstrādnieki Valmieras ielā, kuras tuvumā es dzī-
voju, vairāk nedēļu redzami klīstam apkārt un lū-
dzam dāvanas. Sieviņas, kuras uz ielu stūriem pār-
dod reņģes, tiešām nevar atkauties vien no šiem
ārzemju laukstradniekiem-ubagotājiem, no šiem at-
vilinātiem poļu strādniekiem. Viņi ievesti šeit Lat-
vija, novesti bada, un lauksaimniekiem viņi pašreiz
nav vajadzīgi. Viņiem nav nekādas iespējas dzīvot,
un viņi staigā apkārt noskrandojuši, basām kājām,
vienkārši ubagodami. Tāda parādība novērojama
vairāk nedēļu, un to postu, ko viņi cieš, neredz ne
dievi, ne velni!

Vai tagad laukstrādnieku stāvokli «uzlabos", ie-
vedot prēmijas? Ar vārdu sakot, tas nozīmē vie-
nīgi lielāku izkalpināšanu, proti — tas, kas pie ne-
ģēļa lielsaimnieka nostrādās vairāk gadu, lai, gan
viņam vilks ādu pār acīm, lai gan viņu bez algas
dzīs darbā dienām un naktīm, saņems šīs prēmijas.
Turpretim, ja kāds laukstrādnieks šos arvien vairāk
pasliktinošos katorgas apstākļus uz laukiem nevarēs
izturēt, ja viņš būs spiets aiziet no lauksaimnieka
prom, viņš šīs prēmijas nedabūs, jo tās paredzētas
tikai pēc zināma laika nostrādāšanas.

Gudro un praktizē visu, kas varētu strādnieku
stāvokli vēl vairāk pasliktināt, strādnieku mutei ko
atraut. Tā, piemēram, pastāv Ministru kabineta lē-
mums par piemaksām bezdarbnieku ģimenēm, kas
izbrauc uz laukiem, ka tām dodami zināmi pabalsti.
Tagad mēs zinām, ka šie bezdarbnieki Ir pieprasījuši
šīs piemaksas, bet tās viņiem nedod. Aizbildinās ar
to, ka neesot līdzekļu. Kaut gan līdzekļi — apmēram
32.000 latu — ir izsniegti, pašiem bezdarbniekiem
tos nedod. Protams, nedod tāpēc, ka patiesībā taču
nav vis domāts šos līdzekļus izsniegt bezdarbnie-
kiem un laukstrādniekiem, kā likumā teikts, bet tie
paredzēti, lai uz strādnieku rēķina tos atkal piesa-
vinātos lielsaimnieki.

Vakar no šīs katedras ļoti dramatiski uzstājās
«kommūnistu likvidētais" Breikšs. Tiešām jāsaka,
ka viņa uzstāšanās radīja drāmatiski-komisku ie-
spaidu. Breikšs, runājot par Izglītības ministrijas
budžetu, mēģināja lietu nostādīt tā, ka tās summas,
kas paredzētas minoritāšu skolām, tāda līdzekļu do-
šana esot gandrīz vai tikpat «pretvalstiska" rīcība,
cik «pretvalstiska" esot līdzekļu došana strādnieku
un zemnieku frakcijas algošanai, kā viņš teica, kom-
mūnistu algošanai. Tā tad pēc viņa šovinistiskās
reakcionārās loģikas iznāk tā, ka minoritāšu skolu
?pastāvēšana tikpat pretvalstiska kā strādnieku un
zemnieku frakcijas pastāvēšana. Breikšs netieši vi-
su laiku centās iegalvot, ka ja šos līdzekļus minētiem
nolūkiem dod ari zemnieku savienība, vai. arī citas

1

pilsoniskas _partijastad šie devēji esot tikpat, pret-
valstiski ka kommunisti!!

Tas lieku reizi pierāda to _ idejisko sajukumu,
putrojamu un garīgo bankrotu, kāds ir mantīgās šķi-
ras parstavjos. _ Katrs buržujs uzskata par pretval-
stisku katru tādu soli, kas nenāk par labu vienīgi
viņam pašam, atsevišķām šaurām grupām, vai at-
sevišķiem mantīgo šķiru locekļiem. Ja kaut kas ne-
nāk "9* labu Breikšam personīgi, tad to tūlīt uz-
skata par tadusoli, ka atkal lec mugurā Māras gai-
lim, draud izstāties no koalicijas u. t t.

Vaj tā aiziešana no koalicijas arī notiks, tas vēl
ir jautājums, jo mēs zinām, ka šādi viņa izlēcieni
nav nopietni ņemami, un šāda uzstāšanās lieku reizi
pierada to pašu demagoģisko bungu rībināšanu, ko
taisīja pie ierēdņu algām, pie Māras baznīcas u. c.

Mūsu uzskats attiecībā uz minoritāšu skolām ir
tāds, ka_ katram ir tiesība izglītību piesavināties tā-
da veida, kāda viņam tas izdevīgāk un vieglāk. Pro-
tams, minoritātērn tas būtu tādā veidā, ka mācības
pasniegtu viņu matēs valoda. Bez šaubām, izglīto-
šanos šāda veida viņiem nedrīkst liegt Šie iedzīvo-
tāji taču maksā arīvalstij nodokļus, tā tad viņiem ir
arī_ tiesība_ uz skolām un to labklājību, kāda pare-
dzēta pārējiem valsts iedzīvotājiem-

Es gribētu šo izturēšanos nacionālās kultūras
jautājuma salīdzināt ar to, kā šai jautājumā izturas
tie, kurus jus dēvējat par azjatiem, t. i. Sociālistisko
padomju_ republiku savienība. Mēs redzam, ka tur
vis mazākuma tautības tā neapspiež; viņu nacionālo
kultūru taisni visādi veicina. Mēs redzam, ka vi-
ņiem savās skolās, lai cikmazas tautiņas viņas ir,
mācības pasniedz tieši mātes valodā. Staļins šo
kommunistisko skolu polītiku deklarējis tā: — «Pro-
letāriska kultūra neiznīcina nacionālo kultūru, bet
dod viņai saturu.un otrādi — nacionālā kultūra ne-
iznīcina proletariāta kultūru, bet dod viņai savu for-
mu." Tādu kultūras polītiku var izvest tikai sociā-
listiska valsts, kur nevienam neviens nav jāapspiež.

Mēs zinām, ka demokrātiskais centrs, kas iegā-
ja Saeimā.— ko esam jau vairākkārt teikuši un kas
ir iegājis jo_ plaši arī tautā — uz Māras baznīcas gai-
ļa, tagadeja_ liekulīga dižošanās par ierēdņu algām,
par minoritāšu skolām nav nekas vairāk kā balsu
zvejošana nākošām vēlēšanām! Mēs zinām, ka tas
pats demokrātiskā centra loceklis Zemgals bija pir-
mais, kas nosita strādnieku algas, viņš, būdams par
finanču ministri, bija_ pirmais, kas ķērās arī pie ie-
rēdņu algu samazināšanas. Par to Breikšs nemin
ne vārda, tāpat kā par Keniņa korrupcijām.

Tāpat attiecībā uz pārējiem' deputātiem-buržu-
jiem jāsaka, ka krize viņus ir novedusi nevien pie
saimnieciskā, bet arī pie_ idejiskā bankrota. Tās šķi-
ras, kuras cenšas iedzīvoties uz citu rēķina, t i.
mantīgas šķiras, pierāda, ka viņās šis idejiskais sa-
jukums, idejiskais bankrots jo spilgti atspoguļojas
par tik, par cik sabrūk visas pasaules mantīgajās
šķiras oikonomija. Mēs redzam, ka, piemēram, tech-
nika, ar ko vajadzētu atvieglot vispār cilvēces stā-
vokli, kapitālistiskā iekārtā tagad ir kļuvusi cilvēcei
par postu, par lāstu. Kapitālistiskās iekārtas ideo-
logi cenšas zinātni un kultūru nevis veicināt, bet vi-
siem līdzekļiem bremzēt, jo kultūra un zinātne savā
attīstības gaita iet pret kapitālistisko iekārtu. Pie-
mēram, prof.Balodis savā laikā ir rakstījis sekojošo:
„Pie tagadējas technikas pilnīgi pietiek strādāt 5—6
gadus mūžā, lai izpelnitu pensiju visai dzīvei, lai va-
rētu ceļot, iepazīties ar pasauli, lasīt grāmatas un
vispār vest kultūras dzīvi." Ir iespējams — saka
prof. Balodis. Bet mēs redzam, taisni pretējo; no
algām un pensijām atņem pēdējos santimus, un vi-
sādiem līdzekļiem cenšas technikas attīstību brem-
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zet, jo zinātne kapitālistiskai iekārtai ir kļuvusi bīsta-
ma.

Pavisam citu ainu mēsredzam Padomju repub-
liku savienība. Tur nav ta, kā šeit, ka, piemēram,
citi strada 16 stundu diena, un citi mirst badu. Mēs
redzam, ka tur,, par cik technika attīstās, par tik
saīsina darba laiku, uzlabo darba apstākļus, par cik
attīstās zinātne, par cik to visiem līdzekļiem veicina
.skolas — arī rnazakuma_tautību skolās —, viss, viss
iet uz to, lai vel jo vairāk un vairāk uzlabotu ne at-
sevišķas šķiras vai grupas materiālās dzīves ap-
stākļus, bet dotu cilvēcīgu dzīvi visiem cilvēkiem,
lai stāvokli atvieglotu visai sabiedrībai.

Te ir kapitālistiskās iekārtas bezizeja. Šī bez-
izeja rada nemieru strādniekos. Šī nemiera apspie-
šanai ir paredzētas lielas summas budžetā, lieli lī-
dzekļi gan policijai, gan aizsargiem, gan baznīcām.
Pret_ šīm summām, ka jau teicu, mēs visnoteiktāk
uzstāsimies ne tikai šeit Saeimā, bet arī ārpus Saei-
mas. Taisni policija, aizsargi un baznīca ir tie mel-
nie kadri, ko laiž pret strādniekiem tad, ja viņiem
vairs nav ļespejams neka dzīvot, ja viņi cenšas re-
volucionāra cīņa savu stāvokli uzlabot.

Vel vairāk. Pat kritušo revolucionāru kapi ir
kļuvuši bīstami valdošai varai. Mums, piemēram, ir
zināms, ka Alsunga 1905. gada nogalināto 5 revolu-
cionāro cīnītāju kapus ir apgānījuši tie paši aizsargi
un policisti, tapec ka, luk, 1905. gada revolucionāru
piemiņa strādniekus varot pavedināt uz cīņu par sa-
va stāvokļa uzlabošanu — uz cīņu par sociālismu,
par ko krita šie 1905. gada revolucionāri. Kad iz-
veda agrāro reformu, Alsungas kultūras biedrībai
piešķīra 1905. gada nogalināto revolucionāro cīnītāju
piemiņas vietu. Simbolizējot 5 nogalinātos, piemi-
ņas vieta iestādīja 5 ozolus. Bez tam izveidoja puķu
dobi piecstūrainas zvaigznes veidā. Vietējiem poli-
cistiem ka Vīcupam u. c. tas_ ir izlicies tik pretval-
Stisks darbs, kas nekāda ziņa nebūtu pielaižams, un
šie policisti centušies sakūdīt vietējos huligānus, lai
šo 1905. gada revolucionāro cīnītāju piemiņas vietu
katra ziņa izjauktu un apgānītu. Ar to vēl nav pie-
ticis: [r izsaukti politiskās pārvaldes ierēdņi, kas
kratījusi vietējos kultūras biedrības biedrus, atņēmu-
ši kultūras biedrības grāmatas u. t. t. Protams, ne-
kas kompromitējošs nav atrasts, un visi arestētie at-
kal atsvabināti. Ar to ta lieta nav beigusies: to, ko
nav paspējuši izdarīt atklātā dienas laikā, kad viņi
nav iedrošinājušies šo revolucionāro cīnītāju piemi-
nekli iznīcināt, tas ir izdarīts nakti. Nevienam ne-
redzot, nakts laikā policļsti un aizsargi izjaukuši un
apgānījuši šo revolucionāru piemiņas vietu. Tā po-
licisti un aizsargi šinī neģēlībā tikai sekojuši sava
priekšnieka, iekšlietu ministra Mīlberga piemēram,
kurš piecstūrainas zvaigznes dēļ aizliedzis karogu.

Mēs redzam, ka policisti un aizsargi ir pārvērtu-
šies, es gribētu teikt, par bandām, kam nekas vairs
nav svēts, kas pat 1905. gada revolucionāro cīnītāju
pieminekļa apgānīšanu neuzskata par neģēlību.

Celmiņš vakar savā runā atklāti centās aizstā-
vēt vācu fašistus. Viņš teica, ka neesot pielaižams,
ka_ kāds deputāts vaiarī kāds cits Latvijas pilsonis
mēģinot atklāti kritizēt mums draudzīgas valsts, t i.
Vācijas, galvu Hitleru. Visu ko varot darīt, bet" tas
nu gan neesot pielaižams. Neesot pielaižams aņ tas,
ka mēģinot aģitēt pret šo mums draudzīgo valsti.

Ja Celmiņa kungs ar tādu pašu mērauklu pieietu
ari otrai mus ļoti interesējošai valstij, Sociālistisko
padomju republiku savienībai, ja viņš arī pret to mū-
su kaimiņvalsti izturētos tāpat, tad nebūtu, ko vi-
ņam pārmest; bet mēs redzam, ka šeit izturēšanās
ir pavisam citāda. Jājautā: vai šis pats Celmiņš
kaut jel vienreiz ir uzstājies, piemēram, pret Skuje-
jiieku, kad Skujenieks centās saasināt attiecības ar

SPRS, kad sludināja, ka karš var būt vienīgi ar
SPRS? Vai Celmiņš kādreiz ir uzstājies pret kādu
citu, kuru nekad nav trūcis Latvijā, kas mēģināja
nomelnot un noķengāt SPRS? To mēs neesam re-
dzējuši; tapec Celmiņa uzstāšanos it kā Vācijas aiz-
stāvja loma draudzīgas valsts vārdā nevar uzskatīt
citādi, ka par hitleriešu un fašistu aizstāvēšanu.

Deputāts Celmiņš teica, ka SPRS izturoties ļoti
atturīgi pret tirdzniecības līgumu ar Latviju. Ja sa-
runu vedēji jau iepriekš cenšas nevis veicināt labas
attiecības ar_ SPRS, bet visādiem līdzekļiem tās iz-
nīcināt, kaitēt ka to ir darījis Petrevics, tad, pro-
tams, citāda izturēšanās nevar būt. Ja deputāts
Celmiņš un citi pilsonisko šķiru pārstāvji būtu tie-
šam gribējuši labas attiecības ar SPRS, tad tādu cil-
vēku kaPetrevicu nebūtu sūtījuši slēgt līgumu. Pro-
tams, mušu pilsoņiem SPRS ir tāds bubulis, no kura
jastav pec iespējas tālāk; turpretim citas valstis pret
SPRS izturas citādi.

_ Ņemsim Franciju. Francijas valstsvīrs Erio uz-
svēris, ka nepieciešams uzturēt draudzīgas attiecības
ar SPRS un slēgt tirdzniecības līgumu. Erio piezī-
mējis, ka SPRS tagadējā valsts iekārta esot ievēro-
jamo krievu rakstnieku Turgeņeva, Tolstoja un Do-
stojevska ideju piepildījums. Galvenais ir svarīgi,
ka Erio uzskati par Krievijas tagadējo iekārtu ir vis-
labākie, pretēji tiem, ko šeit mēģina kultivēt mūsu
Breikši un citi Latvijas buržuāzijas pārstāvji. Erio
starp citu izteicis izbrīnu, ka krievu tauta, kas tik
kaislīgi ilgojoties pēc taisnības un brīvības, jau agrāk
neesot satriekusi aristokrātisko režīmu. (Starpsau-
cieni.) Šis citējums nav no kommūnistu izdevumiem,
bet no latviešu pilsoniskiem laikrakstiem.
. Viens deputāta Celmiņa atzinums viņa runas

laikā ir tiešām cienījams, proti, ka Latvijā nevarot
but pat runa par kāda piecgadu plāna nospraušanu
un Izvešanu. Pilnīgi pareizi — Latvijā to nekad ne-
izvedīs, un arī citas buržujiskās valstīs to neizvedīs,
kamēr tur pastāvēs kapitālistiskā iekārta, jo tas ie-
spējams tikai sociālistiskā iekārtā, kāda ir SPRS.

Tā mēs redzam, ka no mūsu tagadējā valsts
budžeta labumus gūs tā šķira, — liekēžu šķira, kurai
patiesībā nav tiesības baudīt budžeta robežās ne
kulturālos, ne materiālos labumus, jo ne viņa nes
upurus līdzekļu sagādāšanai! Tas nevarēs laboties
ātrāk, kamēr te nebūs sociālistiska valsts iekārta.
Man negribētos teikt, ka tas ...

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Berg, Jūsu runas laiks izbeidzies.

F. Bergs (turpina): Man negribētos teikt, ka
šis strādnieku šķiras apspiešanas budžets ir taga-
dējās «jaunsaimnieku un sīkgruntnieku" partijas ļau-
nas gribas izgudrojums, ka šis jaunais budžets, kas
ir šķiru budžets, būtu citāds, ja būtu cits kabinets.
Nē, tādi paši šķiru budžeti, kāds ir tagadējai valdī-
bai, biļa un būs arī visām iepriekšējām un nākošām
valdībām; tādi būs tikmēr, kamēr Latvijā pastāvēs
kapitālistiska iekārta.

Tāpat tas ir arī tad, ja kādreiz sastādās sociāl-
demokrātu valdība. Arī sociāldemokrāti savas val-
dības laikā izveidoja budžetu buržuju šķiras intere-
ses. Viņi tāpat deva attiecīgas summas aizsargiem,
policijai, un pat baznīcām budžetā bija paredzētas
zinamassummas. Citādi tas šķiru valstī nemaz arī
nevar būt. Ja kāda valdība gribētu citādi rīkoties,
tad to tūliņ uz stiķiem padzītu ar tādiem līdzekļiem,
ka to mācītājs Tēriņš ieteicis, proti, ka valdību vis-
ātrāk sastādīšot auto tanku pulks, t i. nodibinot mi-
litāru diktatūru, kā to jau savā laikā mēģināja Oliņš.

Kā jauteicu, tagadējais budžets ir šķiru budžets
untads tas būs tikmēr, kamēr pastāvēs kapitālisti-
ska valsts iekārta. Pret šo budžetu cīnoties mēs
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cīnāmies arī pret pašu kapitālistisko iekārtu, pret
strādnieku izsūkšanu, apspiešanu un terrorizēšanu
.— par proletariāta varu. (Priekšsēdētājs zvanī.)
Tādēļ mēs par šo budžetu nebalsosim, un ne tikai
nebalsosim par to šeit Saeimā, bet vedīsim kampaņu
pret šī budžeta realizēšanu arī ārpus Saeimas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šternam.

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais
nams! Pirmo reizi Latvijas pastāvēšanas laikā ir
tāds budžets, vai budžeta veids, kāds ir šeit Līdz
šim tāds vēl nav bijis, un sākumā, kad tas bija ka-
binetā, tas bija vēl dīvaināks. Koalicijas apspriedē
ministru prezidents uzrādīja budžetu, kurā bija
2.900.000 latu atlikums. Man šķiet, ka tas ir re-
kords; visā pasaulē laikam gan nekur šinīs krizes
laikos nav tāda budžeta.

Kā pie tāda budžeta tika? Tika vienkārši ar
veiklu spalvu: vienu lielu daļu summu ierakstīja ka-
pitālos ieguldījumos, un šos kapitālos ieguldījumus
budžetā pavisam negribēja parādīt. Man, toreiz,
piedaloties koalicijas apspriedē, nebija pa spēkam
saprast tādu budžeta sastādīšanu, tāpēc es no bu-
džeta apspriešanas aizgāju. Lai gan laikraksti ton
reiz ziņoja, ka man esot bijis kaut kāds konflikts ar
Ulmaņa kungu, tas tomēr bija pilnīga nepatiesība.

Mēs apstājāmies pie šī jautājuma arī budžeta
kommisijā, un liela daļa budžeta kommisijās locekļu
bija tādās pašās domās un atzina, ka tāds budžets
ir pat pretlikumīgs, ka tas runā pretim likumam; to-
mēr ar balsu vairākumu arī budžeta kommisijā at-
zina šo pretlikumību par likumību.

Tagad beigu beigās, kad šis budžets nāk atpa-
kaļ no Ministru kabineta galīgā veidā, mēs to re-
dzam daudz maz labotu, un šis budžets tagad uz-
rāda kopējos ieņēmumos — kārtējos un ārkārtējos
— 119.088.0'36 latus. Tanī pašā laikā kapitālie ie-
guldījumi ir palikuši ierakstīti atsevišķi, un tie sa-
stāda pāri par 20.000.000 latu._

Interesanti paskatīties, kādi ir šie kapitālie ie-
guldījumi. Tie ir ceļu labošanai, ēku būvēm, remon-
tiem u. t t. Tā tad var droši teikt, ka pie šī budžeta
sastādīšanas ir rīkojusies veikla spalva, lai attaisno-
tu to kritiku, kāda tika vērsta pret pagājušās Sku-
jenieka valdības iesniegto budžetu, kas bija sastā-
dīts par 124 000 000 latiem un ko atzina par nereālu.

Viens no agrākiem runātājiem šeit lietoja stipri
īpatnēju vārdu, proti — ka budžets sastādīts ar krē-
dita machinācijām. Patiesībā tā tas arī ir. Mums
priekšā esošais budžets, kas uzrāda 140.612.000 la-
tu ienākumu, nav reāls. Šai budžetā nav uzņem-
tas dažas summas, kuras valstij ir nepieciešamas, un
kuru vajadzība ir noteikta ar attiecīgiem likumiem.
Tā tas, piemēram, ir ar linu piemaksām; tāpat arī ir
pieņemts likums par veco parādu kārtošanu, kas
prasa ap 7 miljoni latu. Šiem parādu maksājumiem
šeit budžetā nekas nav iekšā, bet tomēr tie būs jā-
maksā. Kur ņems vajadzīgās summas, tas ir jau-
tājums.

Mēs šo budžetu nevarētu pildīt arī tad, ja ķer-
tos pie tām nelielajām rezervēm, kas valstij vēl ir
atlikušās, proti — ap 36 miljonu latu. Šīs rezerves
,-iesalušas mūsu lauku krēditkasēs, un tām ir so-
līts, ka šie ieguldītie rezerves kapitāli netiks atpra-
sīti 20 gadu laikā. Ja nu arī gribētu šo solījumu ta-
gad lauzt, tad cits nekas neatliktu, kā izūtrupēt lau-
ku saimniecības. Laba daļa saimniecību tad būtu
jāizūtrupē, bet, protams, nebūtu tām pircēju. Es do-
māju, ka pietāda līdzekļa neviena valdība, lai tā
būtu kāda būdama, nedrīkst ķerties.

Beigās tad nu mums atliek viens ceļš, un tas ir
— drukas mašīna. Kur šī drukas mašīna var novest
valsti, to mēs visi zinām.

Es gribu teikt, ka galu galā tā lieta nav vēl tik
bēdīga. Ja budžeta izpildīšana būtu drošās rokās,'
uņ šeit tiktu iesniegts atkal tāds ierosinājums, kāds
bija pagājušajā gadā, ka budžetu pildīs par tik, par
cik ienāks līdzekļi, tad, man šķiet, tā būtu vienīgā
iespēja šinīs laikos. Laikam gan neviena valsts pa-
saulē pašreiz nevar sastādīt reālu budžetu, jo nevar
pateikt, kas būs pēc dažiem mēnešiem 1; tāpēc varbūt
zināmā mērā nebūtu ko uztraukties par šo budžetu,
ja neskaitītu klāt dēmagoģijas pusi, kas, šim budže-
tam ir, un zināmo aģitāciju no zināmo partiju puses,
kas grib sev izsist politisko kapitālu. (F. Bergs no
vietas: «Kommunisti gan zina, kas būs!")

Mums nav lielas paļāvības uz tiem kungiem, kaš
šo budžetu realizēs. Mēs esam dzirdējuši, ka sa-
vos sirojumos pa Latviju viņi visur sola un visur
sāka: mums naudas ir pietiekoši, un mēs varam vi-
sas prasības izpildīt. — Saprotams, ir jau ļoti patī-
kami solīt un arī līdz zināmam mēram šOs solījumus
pildīt — varbūt tik uz dažiem mēnešiem; bēt kas
notiks pēc tam — kas to var pateikt?!

Tagad mums nākotne tēlojas ļoti drūmās ainās;
mēs redzam, kā es te jau aizrādīju, ka tik ļoti nokri-
tizētais Skujenieka budžets visu laiku ir bijis mums
par pamatu, un ka tagadējais budžets daudzkārt to
pārsniedz. Nevienu gadu budžets kommisijā nav
pieaudzis tik strauji kā tagad. Nevienu gadu budže-
ta kommisijā nav bijusi novērota tāda parādība kā
tagad, kad ar vieglu roku ir dots pa labi un pa krei-
si. Kāpēc tas tā ir? Vienkārši tāpēc, ka daļa taga-
dējās koalicijas nevarēja piekrist pārspīlētiem izde-
vumiem, vienā otrā vietā mēģināja budžetu ieturēt
reālās robežās un, saprotams, cik vien iespējams ie-
vērot pamata principu — taupību. Tagad vienīgā,
iespējamība dzīvot taču ir sasniedzama tikai tad, ja
turamies pie taupības politikas. Bet kad šo principu
uzsvēra, kas tad notika? Lielākā koalicijas daļa,
lai tomēr izdabūtu savu gribu, griezās ne vairs pie
koalicijas deputātiem,, bet pie pretējās puses un ar
ārpusē stāvošām balsīm dzina budžetu pastāvīgi uz
augšu. Kad nu mēs, daži koalicijas deputāti, nebal-
sojām līdz, tad vienmēr mūsu balsis aizpildīja mi-
noritāšu deputāti. Mēs zinām, ka minoritātēm par
katru šādu nobalsošanu vajadzēja samaksāt un uz-
ņemt budžetā atkal jaunas summas. Tā māsu bu-
džets auga augumā.

Saprotams, šeit var vēl sacīt, ka progresīvā ap-
vienība ir daļa no koalicijas, kāpēc tad tā tiktāl ;r
piekāpusies. Mēs uzskatām, ka koalicijā ir demo-
krātijas sastāvdaļa un ka bez koalicijas nevar būt
demokrātijas. Ja negrib rēķināties ar koaliciju, tad
jārēķinās ar diktatūru; tāpēc mums ļoti daudz rei-
žu zobus sakodošiem ir bijis jābalso par tādām lie-
tām, kam mēs neesam piekrituši. Mēs centāmies
uzturēt koaliciju, to koaliciju, kas mumsiesākāsarpagājušo Skujenieka kabinetu, tā saucamo — nacio-
nālo koaliciju. Tik tiešām agrāk ir bijis daudz ga-
dījumu, kad ir bijis darīts daudz kas, kas no tautas
viedokļa nav bijis saprotams; bet nelaime toreiz bi-
ja tāda, ka valdība balstījās uzminoritātēm.ŠaiSaeimā mums ir iespējams sastādīt valdību bez mi-
noritātēm, bet mēs, diemžēl, redzam, ka Latvijas pil-
soņu partijas gan labprāt mīl runāt par nacionālām
lietām, par nacionālo koaliciju, bet runāt un darīt ir
divas atsevišķas lietas. Tā arī beidzamā laikā gail
skaitās nacionālā koalicijā, bet tai pašā laikā koali-
cijas spēks un pamats ir internacionālai koalīcijai ar
minoritātēm. Tas ir bijis ļoti daudz jautājumos, uņ
sevišķi tas ir izpaudies mūsu skolu jautājumā.

Es zinu, ka šeit Augstajā namā ir daudz šī jau-
tājuma pretinieku; bet ar diezgan lielu drosmi es
gribu teikt, ka ja mūsu tagadējā iekārta pastāvēs,
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tad nebūs ilgi jāgaida, kad šis mūsu uzskats uzvarēs.
Ja šis uzskats neuzvarēs, tad mēs sabruksim, jo ne-
var taču ilgi uzturēt tādu nejēdzību, ka valsts ar
saviem līdzekļiem, uztur skolas, kurās jaunos pilso-
ņus audzina mušu valstij un tautai naidīgā garā.
Pēdējā laika notikumi ļoti spilgti ir to pierādījuši. Ir
ārkārtīga nejēdzība lauzties vaļējās durvīs, uzbrukt
un prasīt, lai mes sviežam ārā ārvalstu pilsoņus, ku-
riem ir citādi politiskie uzskati nekā mums, kad ta-
nī paša laika mēs ar valsts naudu, kas ir sūri, grūti
pelnīta, paši savus pavals_tniekus_ audzinām mums
naidīga gara. Es esmu pārliecināts, ka arī minori-
tātes, kas patiesi atzīst Latviju par savu dzimteni,
un kam Latvija ir mīļa, sapratīs šo mūsu pareizo
uzskatu, ka mušu vidusskolas un arodskolās jaunat-
ne jamaca kopīgi, lai tā uzaugtu kopīgi, lai tai būtu
kopīgas intereses, un lai grūta brīdī tā kopīgi va-
rētu aizstāvēt savu dzimteni. To būs iespējams pa-
nākt tikai tad, ja jaunatni audzināsim kopīgi, un ne-
vis to atsvešinot, kā tas ir tagad, un bieži vien nodo-
dot avantūristu rokas, kuriem ir pavisam citādi
mērķi — pretēji mušu valsts vajadzībām un drošībai.

Progresīva apvienība, varbūt, no daudz kā at-
teiksies, bet no šī mušu mērķa viņa neatteiksies, jo
atzīst to par savu uzdevumu. Diemžēl, pagājušās
— Skujenieka valdības laika mēs redzējām, ka Mi-
nistru kabinets gan vadījās no šīs idejas, bet bija
koalicijas grupas, kas bija noskaņotas citādi. Jūs,
kungi, taču atceraties Skujenieka valdības krišanu,
kas notika minoritāšu vidusskolu likuma dēļ. Toreiz
koalicijas latviešu pilsonības daļa nodeva savu ka-
binetu. Kabinets vienbalsīgi bija pieņēmis likumu
par minoritāšu vidusskolām, bet koalicijas domas
bija citādas. Dažas koalicijas partijas visā Skujenie-
ka valdības laika vairāk reižu mēģināja likt kāju
priekša valdībai

^
Sevišķi plašos apmēros šie mēģi-

nājumi norisinājās, apspriežot pagājušā gada budže-
tu. To darīja tā grupa, kuras pārstāvis ir tagadē-
jais ministru prezidents. Pēc Skujenieka valdības
krišanas vācu prese vaļsirdīgi izteicās: mēs nebū-
tu rīkojuši valdības gāšanu, bet to prasīja mūsu
draugt— jaunsaimnieki un sīkgruntnieki.

Mes esam daudz ko piecietusi, lai tagadējā na-
cionāla

^
koalicijā _ turpinātos, bet mūsu pacietības

mērs sak plūst pāri, jo mēs redzam, ka ejam pretim
katastrofai. Mēs esam iesnieguši ministru prezi-
dentam rakstītu prasību, lūgdami strīpot tās sum-
mas, kas pēc mūsu ieskatiem nepareizi piešķirtas
minoritātēm. Ministru prezidents līdz šim nav at-
zinis par vajadzīgu atbildēt progresīvai apvienībai.
Klusu ciešana arī ir atbilde, un mēs saprotam šo at-
bildi ta, ka mūsu prasību, negrib izpildīt. Mēs ne-
gribam būt Latvijas kaprači, tāpēc progresīvā ap-
vienība nevar balsot par šo budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Man
jāsaka, ka tekošagada valsts budžets arī nav sastā-
dīts tāda gara, kā to vēlētos jaunā zemnieku apvie-
nība.

Piemaksas lauksaimniecības ražojumiem ir gan
paredzētas, bet rodas jautājums, kur ņems līdzekļus
šīm piemaksām. Mes jau vairākkārt esam deklarē-
juši, ka tagadējos krizes laikos jāievēro vislielākā
taupība, strīpojot visus izdevumus, bez kuriem va-
ram iztikt, kuri ir pieciešami.

_ Šeit aizrādīja, ka tad mazināšoties ierēdņu,
strādnieku u. c. pirkšanas spējas, un krize vēl vai-
rāk p_alielinašoties. Ja krizi varētu atrisināt tik
vienkārši, ar pirkšanas spēju pacelšanu, tad pasaulē
krizes nemaz nebūtu, jo tad tikai vajadzētu, piedru-
kat klāt naudu, sadalīt to iedzīvotājiem, un ar to

krize būtu likvidēta. Laikam tomēr tik vienkārša
tā lieta nav! _ Pec tādas metodes laikam neviena
valsts pasaule nesaimnieko.

Patērētājus parasti redz tikai pilsētniekos. Bet
jus aizmirstat, ka arī laucinieki ir pircēji. Laucinie-
ku ir daudz vairāk nekā pilsētnieku. Pilsētnieku ir
tikai 30%-, bet_ laucinieku — 70% no visa iedzīvo-
tāju skaita. Jus gribat, lai lauku ļaudis ražo un dod
līdzekļus, lai pilsētniekiem būtu iespēja patērēt lau-
cinieku ražotos produktus. Arī visi laucinieki nav
veljaga paēduši. Bez tam — vai tikai produktu
patērēšana ir svarīga? Vai lauku ļaudīm nav vaja-
dzīgas arī dažādas citas dzīves ērtības? Vai tās
dzīves ērtības nesagādā_ pilsētnieki? (Starpsaucie-
ni.) Vai ar to mēs nekāpinām arī pilsētnieku ienā-
kumus, ja nodrošinām 70% lauku ļaužu viņu preču
patēriņu? (Starpsaucieni.) Daudzie laucinieki gā-
dā par pilsētnieku ražoto preču patēriņu. (Starp-
saucieni.) Kad pilsētniekiem būs darbs, tad būs arī
peļņa unmaize. Sakait, vai lauciniekiem nevajaga
visdažādākās mašīnas, darba rīkus? Vai viņiem
nevajaga atjaunot dzīvokli, vai viņiem nevajaga bū-
vēt, iegādāt jaunu apģērbu u. t t.? Tagad bieži vien
laucinieki staigā noskranduši ka nabagi. Par to jūs
paši varētu pārliecināties, ja aizbrauktu uz kādu no
Latvijas nabadzīgākiem apvidiem. Vai jūs esat bi-
juši Latgales sīkzemnieka, laukstrādnieka dzīvoklī?
Sakait, vai tos nevajadzētu pārbūvēt? (Starpsau-
ciehi.) Vai ta nebūs patērēšana? (Starpsaucieni.)

Jā, Breikša kungs jau vakar runāja par nodo-
kļiem un apgalvoja, ka laucinieki samaksājot no-
dokļos_ tikai 900.000 latu, Sakait, Breikša kungs, kas
sagada tos 120.000.000 latu un vairāk valsts budže-
tā! (Starpsaucieni^ Pilsētnieki? (Starpsaucieni.)
Tirgotājs ir tikai vērtību sadalītājs, bet pati vērtība
rodas no_ zemes; uz akmeņiem taču jums nekas ne-
aug! Tāds ir patiesais stāvoklis. (Starpsaucieni.)
Attiecība uz Breikša kunga nepareizo atzinumu, ka
laucinieki valstij nemaksājot vairāk kā tikai 900.000
latu lielu nodokli, jāsaka: laucinieki nevar uzraut ne
sērkociņa, viņi nevar pat pīpi tabakas izsmēķēt, kad
nebūtu nodoklis jāmaksā. (Starpsaucieni.)

Sakait, kas tad ir sagādājis tās milzīgās budže-
ta summas? Vai mums ir kādas zemes bagātības?
Kur mes esam smēluši budžetam tos 124.000.000 un
pat 180.000.000 latu? Un tas ir tikai vienam valsts
budžetam; bet kur tad vel paliek pašvaldību bu-
džeti? (Starpsaucieni.) Rīdzinieki labi lai samak-
sa savu budžetu, kas arī ir 40.000.000 latu liels. Lau-
cinieki maksa nodokļus arī Rīgas pilsētai. Rīgas pil-
sēta ir izgudrojusi_ kādus 37 nodokļus. (/. Vinters
no vietas: «Ģeniālas galvas!") Tiešām ģeniālas
galvas! Pat apzeltīt vajadzētu. Ja laucinieks ieliek
savus suķus vezuma, grib tos pilsētā pārdot, brauc
uz pilsētu, uzbraucuz tilta — jāmaksā; piebrauc pie
svariem —jāmaksā; uzspiež zīmogu — jāmaksā; ne-
sējam — jāmaksā. Cik tad nu galu galā viņam pa-
šam paliek? Formāla kārta ar daudz un dažādu no-
dokļu uzlikšanu notiek tautas_ spīdzināšana. Šī no-
dokļu ņemšana daudz un dažādā veidā ir izgudrota
vienīga nolūka, lai būtu «šeftes" tiem ņēmējiem, lai
būtu jāuztur iespējami lielāks valsts aparāts.

Iedomājieties šo absurdu: ierēdņiem maksā aug-
stas algas, bet šiem pašiem ierēdņiem uzliek arī ie-
nākumu nodokli. Ierēdnis nekur no saviem nodok-
ļiem nevar izsprukt, viņam tie katrā ziņā jāsamaksā.
Priekšniecība uzdod nodokļu departamentam ziņas,
un ierēdnim nodokļi jāsamaksā; turpretim spekulan-
ti, spekulatīvais kapļtals, kam tiešām vajadzēja ienā-
kuma nodokli maksāt, to nemaksā.

Tā mēsredzam, ka ne viss ir zelts, kas spīd. No
ārpuses tiešam izliekas, ka tam, kas vairāk pelnī, arī
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vairāk jāmaksā nodokļu, bet faktiski tas nenotiek.
Spekulatīvais kapitāls visiem līdzekļiem izvairās no
nodokļumaksašanas. Mūsu līkdeguņi ved īstu du-
bultu gramatvešanu — ne to parasto dubulto grātnat-
vešanu; viena viņiem ir nodokļu inspektoriem, otru
— «sev pasēm", un viņiem ienākumu nodoklis nav
jāmaksā.

Mēs prasām šo tautas spīdzināšanu ar daudz un
dažādiem nodokļiem izbeigt. Lauku īpašniekiem no
saviem īpašumiem nevajadzētu maksāt nodokli val-
stij — to vajadzētu maksāt pašvaldībai. Ko tad līdz
ņemt no nekustamiem īpašumiem uz laukiem un no-
nest to valsts kase, kad valstij, atkal pa otru pusi
jādod pagasta pašvaldībai, ar ko noslēgt tās budže-
tu! Atcerieties, kā nesen uz katras personas tika
dots apriņķu valdēm, lai tās varētu savilkt kopā ga-
lus ar pagastiem, kādi 7 lati uz cilvēka! Tā tad no
vienas puses lauksaimnieki maksā valsts kasē, bet
no otras puses valste kase atkal dod līdzekļus tur,
kur faktiski vajadzēja noteikt budžetu pašiem pa-
gastiem. Tur valsts nāk ar saviem piespiedu līdzek-
ļiem, ar savu priekšposteni, avangardu — apriņķu
valdi,kas pagastiem noteic, tādas un tādas algas būs
maksāt darbvežiem, skolotājiem u. c.

Apriņķu valdēm izgudro visādus darbus, lai ti-
kai tām būtu «šeptes" un tās nelikvidētu. Ja pa-
gastiem būtu tāda noteikšana, kāda bija vecos lai-
kos, pirms kara, Krievijas patvaldības laikos, ja pa-
gastiem būtu bijis kaut tik daudz pašvaldības tiesī-
bu, tad apriņķu valdēm nebūtu nekāda darba, un tad
jums tās bodītes būtu jāslēdz ciet Tāpēc jūs visā-
diem līdzekļiem izgudrojat visdažādākos paņēmie-
nus, lai tikai apriņķu valdes varētu vairāk iejaukties
pagastu valžu kompetencēs, lai tikai apriņķu valdes
nebūtu jālikvidē. Tāds ir stāvoklis!

Budžets ar tautas līdzekļiem ir sadzīts tik tālu,
ka tagadējos krizes laikos gan būtu jāpadomāpar to,
vai nevajadzētu samazināt nodokļus. Ja tautas ie-
nākumi ir samazinājušies, tad ir dabīga prasība sa-
mazināt arī nodokļus, samazināt procentu mak-
sājumus par aizņēmumiem un arī samazināt
aizņēmumus kā tādus. Šinī virzienā nekas nav
darīts. (/. Breikša starpsauciens.) Tas ir nieks
ar to zemes banku! Pašreiz pārdzīvojamā lie-
lajā saimnieciskā krizē tas ir tikai piliens jūrā. Kā
jau teicu, šai ziņā nekas nav darīts, nav regulēts,
nodokļi un maksājumi ir palikuši tie paši.

Šeit uztraucās par piemaksām, ka lauksaimnie-
kiem dodot pārāk lielas piemaksas, kur šīs piemak-
sas ņemšot u. t t Sakait, kungi, vai tikai lauksaim-
nieki saņem piemaksas! Dubultās algas jūsu augsta-
jiem vīriem — vai tās nav piemaksas? Tas resnais
gals saņem ļoti lielas algas, tā ka pat Celmiņa kungs,
ja es nemaldos, vakar atzinās, ka, neskatoties uz
visiem atvilkumiem, mūsu resnais gals varot justies
tagadējos krizes laikos vēl labāk nekā 3—4 gadus
atpakaļ. Gods, kam gods pienākas! Tas bija viens
pareizs vārds. Tā tad tas resnais gals arī krizes lai-
kā joprojām saņem piemaksas. Tāpat varu teikt,
ka piemaksas saņem tie latviešu intelligenti, kasar
mūsu korruptīvo partiju palīdzību ir_ iekļuvuši mušu
valsts aparātā, iekļuvuši ierēdniecībā.

Jūs taču paši atzīstat, ka mūsu valsts aparāts ir
par smagu, ierēdņu par daudz. Tos vajadzētu sa-
mazināt, un bija jau izgudroti visādi projekti un lī-
dzekļi, kā to darīt, tikai nevienu projektu nevarēja
piemērot dzīvē. Jaunsaimnieku un_ sīkgruntnieku
frakcija pagājušajās Saeimas vēlēšanās bija izgudro-
jusi, ka nomirušo ierēdņu vietā nevajagot pieņemt
jaunus, jo kas nomirstot, to droši varot slēgt no par-
tijas laukā, tas vairs partijas kasē nemaksājot Būtu
bijis labi, ja tas tiktu izpildīts, bet pēc manas infor-
mācijas paši jaunsaimnieki arī to neizpilda: nomiru-
Krāiumā Saeimas Stenografu
blroļi Ritā. Saeimas laukumā.

šo vietā desmitiem gaida ārpus durvīm, un ja vien ir
maza izdevība, tad attiecīgais krustdēls tiek ielikts
nomiruša vietā. Tā tad piemaksas latviešu intelli-
gencei, kas ir iekļuvusi ierēdniecībā, joprojām turpi-
na maksāt. Ierēdņu skaits joprojām arī tagad, kri-
zes laikā, ir tāds pats, kāds bija labos laikos.

Jūs uzstājaties pret piemaksām lauksaimniecības
ražojumiem. Nu nedodiet šīs piemaksas, bet tādā
gadījumā atgrieziet valūtas vērtību atpakaļ uz tā
stāvokļa, kāds tas bija 3 vai 4 gadus atpakaļ — tad
nevajadzēs dot piemaksas. Bet jūs, demokrātiskā
centra kungi, gribat būt gudrāki gandrīz par visu pa-
sauli. Gandrīz visa pasaule atsakās no zelta bāzes,
bet mūsu demokrātiskais centrs ne par ko nevar se-
kot šim virzienam. (Starpsauciens.) Tā ir viena
milzīga īsredzība, Kiršteina kungs! Tā ir ļoti liela
īsredzība. Jūs, protama lieta, cīnāties pret valūtas
vērtības atgriešanu agrākā augstumā, labi zinādami,
ka no tā vispirmā kārtā cietīs resnais gals: jūsu lielie
ierēdņi un direktori. (Sauciens no vietas: «Leikarts
arī!") — Leikarts no tā nebīstas, viņš ir tālredzīgs!
(Saucieni no vietām: «Daudz parādu! Purvam pāri
netiks!") Ko līdz, Kiršteina kungs, uzturēt latam
tagadējo nenormālo vērtību, ja jūsu pašu frakcijas
biedrs, Breikša kungs, vakar no šīs katedras dekla-
rēja: kur šī sistēma ved? — Tā vedot uz lata deval-
vāciju!

Jūsu saimnieciskā politika neved pie pozitīviem
rezultātiem, lai gan jūs latu esat padarījuši par mūsu
elku. Visus lauksaimniekus un eksportētus jūs esat
padarījuši par lata vergiem, kādēļ ražīga saimnie-
ciskā dzīve stājas. Mūsu eksports ir samazinājies
pieckārtīgi. «Ekonomists" raksta tā: «Eksporta
skaitļi uzrāda šādu ainu — no 273 miljoniem latu
1929. gadā eksporta summas ir kritušās līdz 174,9
miljoniem latu 1930. gadā, 163,7 miljoniem latu 1931.
gadā, 96,5 miljoniem latu 1932. gadā un pēdīgi līdz
14,3 miljoniem latu šī gada pirmajā ceturksnī." — Tā
tad pirmajā ceturksnī — 14,3 miljoni latu; pareizinot
ar 4 gadā iznāk tikai 56 miljoni latu, kurpretim 1929.
gadā eksports ir bijis par 273 miljoniem latu. Tā tad
eksports mums ir krities vairāk kā pieckārtīgi.

Ja paskatāmies uz tām valstīm, kas ir atteikušās
no zelta bāzes, piemēram uz Skandināvijas valstīm,
kas ir gājušas līdz Anglijas piemēram, tad redzam
pavisam citu ainu. Tā Zviedrijas eksports gan k
krities, bet ļoti maz — no 93,9 miljoniem kronu mē-
neša caurmērā 1931. gadā līdz 78 miljoniem kronu
1932. gadā. Bilances aktivitāte ir uzlabojusies no 26
miljoniem kronu uz 26,8 miljoniem kronu. Dānijā,
kuras eksports ir lauksaimniecības produkti, ekspor-
ta vērtība ir kritusies no 104,5miljoniem kronu uz 92
miljoniemkronu. (Starpsauciens no vietas: «Bet kā-
da vērtība?") — Ja arī pieliekam klāt vērtībaskri-
šanos, tad tomēr nebūs tāda starpība kā Latvijā. —
Somijā eksporta vērtība ir pat pieaugusi; Norvēģija
tāpat.

Tā tad mēs skaidri redzam, ka nacionālas atmo-
das koalicijas līdzšinējā politika neved ne pie kāda
laba gala, bet novedīs tieši pie tā, no kā demokrā-
tiskais centrs tik loti baidās — pie lata devalvācijas.
Eksportu neveicina, saimniecisko dzīvi nekārto un
neatdzīvina.

Visām nevajadzīgām piemaksām, par kurām jau
ir runāts, vēl jāpieskaita citas, piemēram — valsts
piemaksas slimo kasēm sociāldemokrātu aģitatoru
uzturēšanai u. 1.1 Visas šīspiemaksas turpinās. Mēs
jau priekš 2—3 gadiem prasījām šo pilnīgi nevaja-
dzīgo izdevumu strīpošanu. Tagad gan ir projektēts
strīpot 1.000.000 latu; bet piemaksām katru gadu ir
aizgājuši 4.000.000 latu un vairāk. Tāpat mūsu iz-
priecas iestādēm piemaksas arvien turpinās, pretēji
laucinieku un zemnieku savienības sapulcēs pieņēm-
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tiem atzinumiem
^

Piemaksas pilsētnieku izpriecām
turpinās: nacionālajam teātrim — Ls 86.450, nacio-
nālajai operai — Ls 250.000, kopā gandrīz 337.000
latu. Bez tam nak klāt vēl piemaksas no pilsētas
kases un minoritāšu teātru atbalstīšana. (Starpsau-
cieni.) — Pilnīgi droši! — Vai tiešām to lietu neva-
rētu nokārtot tā, ka maksā paši skatītāji, kas šo ba-
lagāna mākslu grib redzēt? (Starpsaucieni.) Jā,
balagāna māksla! Mūsu opera vairs nav tā, kas bi-ja agrāk; operas izrādes ir pārvērtušās par balagāna
uzvedumiem. (Starpsaucieni.) Ja operā izrāda tā-
dus gabalus, ka «Pie balto āzi" un «Havajas puķi",
tad tos nevar saukt citādi ka par balagāna uzvedu-
miem.

Mūsu budžetā joprojām pastāv posteņi satiks-
mes līdzekļu uzturēšanai. Jūs domājat, ka valsts
ierēdņiem privātas darīšanas jābraukā valsts auto-
mobiļos. (Starpsaucieni.) Ne tikai dienesta darīša-
nas, bet vārda pilna nozīme arī privātās darīšanās!
Bieži vien par savu valsts ierēdņu aparātu mēs do-
mājam labāk, neka tas_ patiesībā ir. Kas, piemēram,
būtu domājis, ka deputāts Bastjānis ņems zerres ban-
kas automobili un brauks savās privātās darīšanās!
(Sauciens no vietas: «Skaties!") Zemes banka «Lau-
ku domas" gan ir ievietojusi atsaukumu. Ko viņa
atsauc? Automobilis esot drusku apdedzis — daudz
nekas neesot, un to samaksāšot sabiedrība. Bastja-
ņa kungs par benzīnu samaksājis. Bet kā ir ar amor-
tizāciju, Bastjaņa kungs?? Vai šeit nav rokām tau-
stāma korrupcija? Ja Jūs ar to automobili būtu
braukuši kādos Latgales džungļos vai pa jūrmalas
smiltīm, kur jābrauc ar pirmo ātrumu kādu kilomet-
ru no vietas, tad ta mašina būtu bijusi beigta. Kas
tad _apreķinatu amortizāciju? Un to arī nemaz ne-
aprēķina, jo nevar aprēķināt Šie kungi saņem auto
par brīvu, lai pabraukātos, samaksājot tikai par ben-
zīnu. Vai, vai, vai! (Jautrība.) Kas to būtu do-
mājis!

Tas pats ir satiksmes resorā. Satiksmes resorā
kāds šoseju un zemesceļu departamenta rajona
priekšnieks braucis ar valsts auto no Jelgavas uz
Salaci. _ (Sauciens no vietas: «Traki!") Kāds cits
atkal regulari_katru vakaru braucis no savas darba
vietas uz savam lauku mājām. (Sauciens no vietas:
«Traks gan!") To jūsu kontroles vīri neredz! Tas
viss nav nekas! Tikai tad, kad auto drusku apde-
dzis, atklājas, ka pats goda vīrs Bastjānis braucis
ar valsts mašīnu. (Sauciens no vietas: «Traki!Traki!")

Šeit runāja par «kreditmachinācijām", ar kurām
gribot segt piemaksas lauksaimniecības ražojumiem.
Mūsu uzskats gan būtu tāds, ka ar kreditmachināci-
jām to nevajadzētu darīt Vajadzētu strīpot tos ne-
vajadzīgos izdevumus, kurus es minēju, tad iznāktu
piemaksas ražīgiem nolūkiem, proti — linu, sviesta
un bekona eksportam. Bet koalicijas, budžeta kom-
misijās un Ministru kabineta ieskati ir tādi, ka ar
kreditmachinaciju palīdzību grib sagādāt piemaksas
lauksaimniekiem. Tādas «krēditmachinācijas" varē-
tu gan taisīt, lai straujā tempā paceltu mūsu saim-
niecisko dzīvi, ja, «krēditmachinācijas" izvestu, lai
radītu zināmas vērtības, jo nauda nav nekas cits kā
vērtību apgrozības līdzeklis, un jovairāk vērtību ra-
žojam, jo vairāk vajadzīgs apgrozības līdzekļu; tā
tad naudu varētu piedrukat klāt, un nekāda lata de-
valvācija nenotiktu. Tagad stāvoklis ir tāds, ka jūs
izsūcat tautu ar dažādiem nodokļiem un nodevām,
kadeļ ari piemaksu lauksaimniecības ražojumiem
reāli dod loti maz, jo zemnieki spiesti maksāt ārkār-
tīgi augstus nodokļus, lai būtu valsts kasē līdzekļi,
ar kuriem izpildīt lielo valsts budžetu. Tā tad pie-
maksas patiesība izkust ka sniegs. Ar vienu roku
tas ieliek, ar otru — izņem ārā, kādēļ arī piemaksas

nesasniedz savu mērķi. Naudu varēja gan izlaist, lai
strauji paceltu saimniecisko dzīvi, lai atdzīvinātu
saimniecisko tempu. Lai to izvestu, vajaga izstrādāt
zināmu saimniecisko

^
plānu, projektu vairāk gadiem

uz priekšu, bet to mušu koalīcija nav darījusi un ne-
darīs arī turpmāk, jo ar mušu tagadējo Saeimas sa-
stāvu tas nav iespējams.

Mūsu tagadējaisbudžets ir ielāpu budžets. Kā
kuru reizi to var izlāpīt, ta salāpa. Kā jau teicu,
saimniecisku plānu par vairāk gadiem uz priekšu ne-
var izstrādāt, to varēs izdarīt tikai tad, ja būs sta-
bils Saeimas vairākums, stabila koalīcija un valdība;
tikai tad bus iespējams izstrādāt šādu plānu.

Vispārīgi pasaules saimnieciskā dzīve iet tai
virzienaka mums jāpieturaspie autarchijas sistēmas.
Mums jagada, lai paši varētu ražot sev vajadzīgās
preces, un jāieved tikai tas, bez kā galīgi nevaram
iztikt, un ko_ paši nevaram ražot.

Līdzšinēja pasaules saimnieciskā dzīve ir bijusi
chaoss. Ražošana ir notikusi vairāk eksportam, ir
ražots nezināmam pasaules tirgum, kas šodien ir, bet
i it vairs nav. Šāda ražošana nav vairāk nekas ka
sava veida spekulācija. Labi, ja tā iet, bet ja neiet,
tad ir divreiz tik slikti. Turpretim ražošana vietē-
jam tirgum bus aizvien nodrošināta, tur nekādas spe-
kulācijas nebūs. Tagad novērojam tādu parādību,
ka katra valsts norobežojas no citu valstu ievedu-
miem, līdz ar ko rodas plānveidīga saimniekošana —
vispirms pašiem sava zemē. Mēs zinām, cik mēs
patērējam, cik cukuru, cik rudzu mums vajadzīgs,
cik kviešu, cik liels k mūsu sviesta un gaļas patē-
riņš — to visu var regulēt, var paredzēt uz priekšu.
Valsts varēja visu to nokārtot par gadu vai 2 gadiem
uz priekšu, varēja deklarēt, cik iepirks no katras ra-
žotāju korporācijas un par kādām cenām iepirks.

Lai saimniecisko dzīvi veidotu plānveidīgi,
mums visiem galveniem lauksaimniecības ražoju-
miem jānoteic ari cietas cenas. Ja ir noteiktas cie-
tas cenas, tad ražotājs zina, ko viņš dabūs gada bei-
gas, ko viņšpar savu darbu saņems. Tad viņam ir
prieks strādāt, un viņš var pieražot tik daudz, ka
var ar saviem produktiem jūs apbērt. Cik nesen vēl
mušu mācītie agronomi stāstīja, ka Latvijas zemnieks
nevar pieražot Latvijai maizi, bet tagad mēs drīz
būsim nonākuši pie tā, ka arī_ maizes labībai būs jā-
ieved ražošanas normas — tāpat kā cukura bietēm,
kuru tagad ir saražots tik daudz, ka nezina, kur tās
likt.

Te vakar_ Celmiņa kungs priecājās par to, ka
reiz nu esot nākuši pie atziņas, ka mūsu valsts esot
lauksaimniecības zeme, kādēļ vispirmām kārtām jā-
atbalstot lauksaimniecība. Rūpniecības strādnieku
esot tikai 60.000, bet lauksaimniecības vienību vien
esot 240.000; bet kamdēļ tad jūsu zemnieku savie-
nības frakcija visus iepriekšējos gadus līdz 1930. ga-
dam — var teikt, pat līdz 1931. gadam — šo patiesī-
bu bija piemirsusļ? Kamdēļ tikai tagad, 1931. gadā,
kad posts bija pārņēmis mūsu saimniecisko ēku no
visam pusēm, jus atcerējāties, ka vajadzīga valūtas
kommisijā, vajadzīgi kontingenti, noliegumi, muitas
u. t t? Kad 1930. gada, kā rādīja statistika, mums
pašiem bija pieaudzis maizes vairāk kā gadam, tad
Ulmaņa kungs cīnījās ka lauva par piemaluma liku-
mu, proti — lai pilsētniekiem nebūtu jāēd tīra Lat-
vijas maize, bet lai Latvija_s mazbriedīgajai, sēnalai-
najai labībai tiktupiemalti ārzemju kvieši un ārzemju
rudzi. 1930. gada, kad mums, paldies Dievam, bija
pieaudzis maizes vairāk ka gadam, ir ievests rudzu
par 30.000.000 latu un kviešu par 15.000.000latu; bet
1930. gada rudzi, ja nemaldos, vēl tagad guļ nolikta-
vas. Jus tik ilgi piemalat, kamēr izrādījās, ka neko
vairs nevar piemalt Zīdu ImpOrtieri — spekulanti
mala to, ko viņi bija nobēdzinājuši, bet jūs aizņēma-
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ties naudu no Latvijas bankas, ar ko iepirkt zemnie-
ku labību, un vēl tagad to neesat atdevuši. Zemnie-
ku labība, ko jūs iepirkāt, par vairāk miljoniem latu
guļ valsts noliktavās. Neprātīgo importu jūs esat at-
balstījuši visu šo laiku, un neviens nav dzirdējis, ka
kāds no jums nopietni būtu gribējis cīnīties pret to.

Labos laikos ārzemju valūtas krājumu mums bi-
ja ap 90 miljonu latu, bet tagad tie jau tuvojas nullei.
Tai laikā neviens nedomāja par nebaltām dienām.
Ja tagad mums būtu tie ārzemju valūtas krājumi,
kādi mums kādreiz bija, ar ko nomaksāt procentus
un parādu deldējumus ārzemēm, ar ko nopirkt tas
preces, ko paši nevaram saražot un bez kurām ne-
varam iztikt cik lielu svētību gan tagad šī valūta
mums nestu! Toreiz mācēja šos krājumus ti-
kai izdzīvot, un kad nu mums tie ir vajadzīgi, kad ir
uznākusi krize, tad mums vairs nav, kur ņemt. Tā-
pēc, lūk, par katru cenu vajaga kaut ko eksportēt
Ja mēs varētu neeksportēt, tad varētu arī neprasīt
piemaksas. Lai tad patērē uz vietas visu saražoto.
Mēs varētu savu ražošanu iekārtot vienīgi pašu va-
jadzībām. Mums pašiem vēl daudz kas vaļadzigs,
kas nav saražots. Bet tagad nu ir tāds stāvoklis,
ka mēs nevaram neražot eksportam, jo mums_vaja-
dzīga ārzemju valūta. Jūs taču slāpstat nost pec ār-
zemju valūtas. Mēs varētu ieiet arī uz preču ap-
maiņu. Ir valstis, kuras grib apmainīt ar mums pre-
ces. Bet tā kā valdībai nav valūtas, tad preču ap-
maiņu mēs nevaram izdarīt.

Redziet, tāda ir tā jūsu kļūmīga saimnieciskā
politika, ko jūs piekopjat šeit Saeima, laipakalpotu
žīdu un vācu importieriem!_ Jus paši zināt un atzī-
stat, ka tā ir neprātīga parādība, betjus necīnījāties
pret to, jūs apzinīgi pielaidāt tādu stāvokli.

Vienīgais izskaidrojums
^

tam ir tāds, ka jus esat
bijuši pārāk ciešā koalicijā, pārak lieli draugi ar
mūsu minoritātēm, jo jums vajadzēja saandelet mi-
nistru portfeļus, vajadzēja saandelet naudu saviem
veikaliem un moratoriju Ulmaņa zemes bankai, lai
viņa varētu turpināt dzīvot ka neaprakts līķis. Pa-
teicoties tam, jūs bijāt spiesti protežēt viņu intere-
ses, jūs nedrīkstējāt pielikt»pirkstu lielajiem importa
karaļiem. Tikai tagad, kad nu vairs neka nevar stā-
vokli glābt, jūs esat atmodušies. Tāds ir stāvoklis!

Saimnieciskā dzīve jākārto tādā veidā, ka mums
viss nepieciešamais jāražo mušu pašu valstī. Jāda-
ra viss, mums pašiem iespējamais. Plānveidīgi jā-
ieved cietas cenas un ne tikai ražotiem produktiem,
bet cietas cenas, arī darba algai. Nevar lauku ie-
dzīvotājus nodzīt līdz beidzamam. Ta metode, ko
lieto zemnieku savienība un Starcs uz laukiem at-
tiecībā pret strādniekiem, ta jaunai zemnieku apvie-
nībai nav pieņemama. Kad alga bija 50 latu mēne-
sī, tad teica, ka tas esot par daudz. Nodzina algu
strādniekiem uz 30 latiem mēnesī, un atkal teica, ka
arī tas vēl esot par daudz. ? Nodzina laukstrādnieku
algu uz 20 latiem mēnesī — vel par daudz. Tagad,
kad alga ir vairs tikai 15 latu mēnesī, saka, ka arī
tas vēl esot par daudz. Tā tad atalgojums ir nodzīts
uz leju līdz beidzamam, un neatliek vairs nekas cits
kā laukstrādniekiem bēgt uz pilsētām, lai ierindo-
tos pilsētu bezdarbniekos, (Sauciens no vietas: «Ja
to dzirdētu lauksaimnieki, tie Jums paldies_ neteik-
tu!") Es esmu to sacījis katra lauku sapulce, un vi-
ņi visur man ir teikuši par to paldies!

Uz laukiem jārada tādi apstākli, lai lauksaim-
nieks saņemtu pietiekošu atlīdzību par savu darbu
sev un savam strādniekam. Jārada tādi apstākļi,
lai lauku dzīve tiktu celta, bet pilsētu dzīves stan-
darts tiktu pazemināts. Mums jārada tādi apstākļi,
lai neviens laucinieks nedomātu bēgt uzpilsetu,_tas ir bijis līdz šim, bet gan otrādi — lai no pilsētas
bēgtu atpakaļ uz laukiem1. Neapšaubāmi jatzīst, ka

pilsētas ir pārpildītas iedzīvotājiem un lauki iztuk-
šoti. Mūsu lauki var paēdināt trīs, četras un pat
piecas reizes vairāk cilvēku, nekā tas tagad ir. To
rāda statistika ārzemēs.

Paskatīsimies tagad, kā koalicijā atrisina bez-
darbnieku jautājumu. Viņa to dara sevišķi īpatnēji.
Vai viņai ir kāds plāns, kāds projekts? Nē, nav ne-
kāda! Bezdarbnieku armija, tiklab intelligento, ka
neintelligento, jums katru gadu gulstas uz pleciem
kā smags slogs. Tagad ir izdots neražīgiem dar-
biem bezdarbnieku armijas uzturēšanai kādi 30 mil-
joni latu, un katru gadu vēl jādod klāt un vienmēr
klāt Ja jūs šo polītiku turpināsit_ arī uz priekšu^

ja
jūs nepieņemsit mūsu programmā paredzēto plānu
šī jautājuma nokārtošanai, tad jūs nekur netiksit.
1931. gadā mums intelligento bezdarbnieku ir bijis
kādi 3000; pēc tam viņu skaits pieauga uz 4000 un
1932. gada rudenī bija jau 5000, ap svētkiem — jau
5500 un šinī pavasarī jau tuvu pie 6000. Sakait, _ka
jūs šo jautājumu nokārtosit! Ja vēl pieņems mušu
prasību, kas jums būs jāpieņem — samazināt ierēd-
ņu armiju par vienu trešo daļu, jo trešā daļa ierēd-
ņu ir par daudz, tad sakait, Breikša kungskur jus
visus viņus liksit! Vai jums kādam ir kāds pro-
jekts, kāds plāns šinī virzienā? (Starpsaucieni:
«Leikartam! Leikartam!" — «Maksāsim piemak-
sas!") Maksā tik viņiem pabalstus vai arī liek
iekšā kādā vietā, izgudro attiecīgus departamentus
vai amatus, kur viņus varētu iebāzt!

Arī sociāldemokrāti savā laikā izteicās, ka bi-
juši gadījumi, kad inteliģentais bezdarbnieks pa vi-
su dienu uzrakstījis kādas 2 pavēstes. (Sauciens no
vietas: «Kur tas bijis?") — Višņas kungs un Zei-
bolta kungs to zina. Tas bijis kaut kur Latgale.
Breikša kungs, vai tā ir strādāšana, ja uzraksta 2
pavēstes dienā? (Starpsaucieni.) Varbūt no Jūsu
viedokļa tā ir strādāšana, bet no mana un vispār
zemnieku viedokļa arī tas nav darbs, ja pie rak-
stāmmašīnas, pie neintensīva darba strada_ tikai 6
stundas dienā. No zemnieku viedokļa arī tāds dar-
binieks ir tikai bezdarbnieks. (Sauciens no vietas:
«Kādu darbu Jūs tagad strādājat?")

Kā jau teicu, lauku dzīve jāuzlabo, jāgādā, lai
neviens laucinieks nedomātu parbēgšanu uz_ pilsē-
tu. Jāgādā par to, lai lauku strādniekiem būtu iz-
redzes uz laukiem uzstrādāties, tikt dzīvē uz priek-
šu, Jāceļ laukstrādniekiem ģimenes mājiņas uz dar-
ba devēju zemes, lai katram būtu ērts dzīvoklis,
savs dārziņš u. t t Ilggadīgiem laukstrādniekiem,
kas ilgus gadus ir bridusi lauku dubļus un strādājuši
grūtu darbu, jāmaksā prēmijas, jāizsniedz premijas-
piemaksas. Ja jūs varat izgudrot sev tādas piemak-
sas, ka Latvijas bankas padomes locekļiem par 2
stundu sēdi maksā 50 latu, tad senjau vajadzēja pa-
domāt arī par piemaksām laukstrādniekiem.

Kāds ir jūsu tagadējais tautas labklājības veici-
nāšanas projekts? — Jūs gribat gan celt ģimenes
mājiņas, bet gribat tas atdot Rīgas bezdarbniekiem
kā gratifikāciju par to, ka viņi nav varējuši atrast
darbu. Bezdarbnieki par tos ka viņi no laukiem ir
atbēguši uz pilsētu, gratifikācijai saņems ģimenes
mājiņas, bet lauku dubļu bridējiem, grūta darba
strādniekiem jūs negribat neko dot

Jums ir,gan vēl otrs projekts — ģimenes māji-
ņas laukstrādniekiem celšot uz_ fonda zemes. Bet
tas taču nebūs nekāds laukstrādnieks, kas dzīvos
savā ģimenes mājiņā uz fonda zemes! Tas būs tāds
pats nabadzīgs sīks zemes īpašnieks, kādu mums jau
tagad ir diezgan. Pilsētas bezdarbniekiem jūs gri-
bat dot ģimenes mājiņas un pavairot sīko zemes
īpašnieku proletariātu, bet laukstrādniekiem, kas
dzīvo lauku saimniecībā un regulāri dienu dienā

18*
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strādā lauku darbu, jūs negribat dot nekā. Mūsu
tautā ikviens, kam nav sava kaktiņa un sava stūrīša
zemes, ļoti vēlas to iegūt. Tad nu iznāk tā, ka vi-
siem lauciniekiem, kam vēl nav sava kaktiņa un sa-
va stūrīša zemes, būs jānāk uz Rīgu ierakstīties in-
telliģentos bezdarbniekos, un tad Tautas labklājības
ministrija viņiem dos ģimenes mājiņas. Tā ir ač-
gārna politika, kas nevar vest pie laba gala; tā no-
vedīs pie tā, ka bezdarbnieku armija pilsētā jopro-
jām pastāvēs, bet lauksaimniekiem būs jāieved
strādnieki no Polijas un Lietuvas. Mūsu pašu iedzī-
votāji būs jāuzturkā intelligentie un neintelligentie
bezdarbnieki, bet melnā darba strādnieki būs jāie-
ved no ārzemēm. Tas ir absurds. Cik ilgi tāds
stāvoklis varēs turpināties?

Lai to likvidētu, jāpārveido visa mūsu izglītības
sistēma, jo tagadējās skolas cilvēku atsvešina no
fiziska darba. (Sauciens no vietas: «Pareizi!")
Katrs, kas kādu skolu nobeidzis un prot daudz maz
rakstīt, apskatās, kādai partijai varētu piesmērē-
ties, lai atrastu kādu partijas onkuli, kas viņu ieliktu
valsts darbā. Visi uz Rīgu, un kas Rīgā iekšā, to
vairs nevar dabūt ārā ne par kādu naudu! (Starp-
sauciens.) —? Jaunā zemnieku apvienība ir zemnieku
partija. —

Skolās tagad kultivē sportu. Ne darbs tiek likts
cieņā, bet sports — bumbas sišana. Skolēni zina no
galvas gandrīz visus sportistu rekordus. Uz to vien
viņiem nesas prāts! Darbam skolēni, nedrīkst pie-
durt rokas. Kad es gāju skolā, pašiem skolēniem
bija jāsacērt malka, jāizkurina krāsnis, jāienes ūdens.
Skolēniem pašiem bija jāpadara visi viņu spēkiem
piemērotie darbi. Tagad pamatskolās darbam bērni
nedrīkst pielikt rokas; tagad ir speciālas apkalpotā-
jas, kas skolēnus apkalpo. Ja šāds jau pamatskolā
kungu garā audzināts skolēns iznāk dzīvē, tad tāds
jaunais cilvēks ir_ kā_ nevarīgs stādiņš, kas, saduro-
ties ar dzīves grūtībām, tūlīt lec Daugavā, šauj lodi
pierē, indējas u. t t Šinī virzienā mums katrā ziņā
būs jāizdara lielas reformas. Ne tikai pamatskolas,
bet arī vidus- un augstskolas jāiekārto tā, lai katrs
skolēns... (Sauciens no vietas: «Kas to spēs iz-
darīt!") — Gan sarunāsimies; dzīve piespiedīs! —
Katrs jāpieradina pie fiziska darba, lai neieaugtu
skolēnam illūzija. ka viņš, pabeidzis vidusskolu un
augstskolu, ar diplomu varēs pelnīt maizi. Visiem
izglītotiem nebūs vietas pie valsts siles. Izglītība ir
tikai līdzeklis dzīves cīņā.

Jānovērš visi ierobežojumi izglītības sasniegša-
nai. Daži cienījami profesori un docenti spriež, ka
izglītoto mums esot par daudz. Te, ja nemaldos,
arī docents Kiršteins teica, ka vidusskolas jāslēdzot,
ka izglītības mums esot par daudz. Tā tad jūs stū-
rējat uz to pusi, lai laucinieki paliktu tumsā, lai viņi
nobeigtu pamatskolu, un ar to būtu viss, bet pilsēt-
nieki lai ietu vidusskolās u. t. t Mēs turpretim sa-
kām, lai katrs, kam ir spējas, iegūst augstāko izglī-
tību. Katram lauksaimniekam varētu būt augst-
skolas izglītība, katram' pagasta rakstvedim varētu
but ? augstākā juridiskā izglītība, katrs moderniecības
vadītājs varētu būt agronoms. Izglītības, gaismas
mums nekad nevar būt par daudz. Bet vērojot ne-
pareizo audzināšanas sistēmu, kad mācītie cilvēki
cenšas atsvabināties no darba, pat izglītoti cilvēki
nāk pie slēdziena, ka skolas jāslēdz. (Ķ. Kiršteina
starpsauciens.) _ Laidiet augstskolā visus, kas tur
grib tikt; bet jūs jau, lūk, nelaižat! (Ķ. Kiršteina
starpsauciens.) Pa tumsu mēs, Kiršteina kungs, ne-
kur neaizbrauksim; mums visiem vajadzīga gara
gaisma. Tā pusizglītība, ko Jūs gribat atstāt, un ku-
rā jūs gribat atstāt latvju tautu, ir tā visbīstamākā.
(Sarpsaucieni.) Es, Kiršteina un Bastjaņa kungi,

skatos, ka Jums laikam ir tā pusizglītība. Ja Jūs,
Bastjaņa kungs, savās privātās darīšanās varat
braukt ar valsts auto un apgalvot, ka. ja samaksājot
par benzīnu, tad tā neesot korrupcija, tad, man šķiet,
ka te, lūk, izpaužas tā pusizglītība. (V. Bastjaņa
starpsauciens.) Un tā, lūk, ir tā bīstamākā! Ja cil-
vēks ko zjna, un viņam liekas, ka viņš ļoti daudz
zina, tad ta ir tikai pusizglītība. (Aplausi un smiekli.)
Turpretim tad, ja viņš ir sasniedzis zinātnes kaln-
galus, viņš redz, ka viņš nekā nezina. (Starpsau-
cieni.) To, lūk, jūs nesaprotat. (Starpsauciens:
«Ciganu diriģents!") — Bet Jūs esat bijis zirgu zag-
ļu direktors!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Es nezinu, uz
ko deputāts Leikarts pēdējo izteicienu attiecināja,
bet ja tas domāts kādam deputātam, tad es saucu
deputātu Leikartu pie kārtības un atgādinu, ka ir at-
likusies vairs tikai viena minūte līdz runas laika
beigām.

P. Leikarts (turpina): Ja man raida starpsau-
cienu, ka es esot bijis čigānu diriģents, tad ar tādu
pašu tiesību es varu atbildēt, ka saucējs ir bijis zir-
gu zagļu direktors.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Leikart, saucu Jūs vēlreiz pie kārtības!

P. Leikarts (turpina): Lai gan šis budžets nav
sastādīts ta, ka to vēlas jaunā zemnieku apvienība,
tomēr tanī lielā mērā ir paredzētas piemaksas lauk-
saimniecības ražojumiem. Neskatoties uz to, kā
valdība sagādās šos līdzekļus, es tomēr esmu spiests
balsot par šo budžetu, jo citādos apstākļos tas var
iznākt vēl sliktāks. (Sauciens no vietas: «Kas Jūs
spiež?") , I i

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija): Go-
dājamie deputātu kungi! Piezīmes pie vispārējā bu-
džeta — ne pie atsevišķiem resoriem.

Apskatījis mūsu budžeta projektu, salīdzinājis
to ar profesora Baloža darba partijas programmu,
noklausījies mūsu finanču ministra piezīmes jeb pa-
skaidrojumus pie šī budžeta, tāpat arī noklausījies
dažu deputātu runas, kuras te ir turējuši deputāts
Menderis u. c.^ noklausījies arī Leikarta kunga garo,
plašo un «dažā ziņā" ļoti nozīmīgo runu, man jāsa-
ka, ka budžets nav reāls, Tas nav bijušā ministru
prezidenta Skujenieka budžeta pārlabojums. Tas ir
pasliktināts,, nav samazināts, bet ir vēl palielināts.
Tāds budžets ir nereāls, un tas, ja tā varētu teikt,
ir arī ļoti dīvains.

Vispirms rodas jautājums: vai valdība, kas so-
la realizēt šo paplašināto budžetu un sola dot pie-
maksas — un tās, cik man zināms, sola arī uz lau-
kiem vecsaimniekiem,, jaunsaimniekiem un sīkgrunt-
niekiem ar tagadējo ministru prezidentu priekšgalā,
— spēs to izpildīt? Tas nav izpildāms, tā ir fantā-
zija un pie tam dīvaina fantāzija.

Ja paskatāmies budžetā un redzam, ka pāri par
50.000.000 latu tiek dots piemaksām, tad rodas jau-
tājums, no kurienes tā nauda lai nāk! Profesors
Balodis kādreiz ļoti zīmīgi izteicās: „Vai tai nau-
dai bus no gaisa birt?" —• Es gribu jautāt: kāda
burvju vara tad ir mušu ministru prezidentam kāda
burvju vara ir mūsu finanču ministrim, ka viņi var
to solīt? Kāda iemesla dēļ viņi sola to, ko nevar
solīt? — Protams, solīt jau var, bet nekad to nevar
izpildīt. Tad vajaga but_ burvim, lai to izpildītu. Un
ta arī tomēr nebūtu reāla izpildīšana, bet tikai iz-
pildīšana ar burvības līdzekļiem, būtu burvība.
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Es nerunāšu par piemaksām. Tendence pabal-
stīt lauksaimniecību, atbalstīt jaunsaimniecību un
sīkgruntniecību, tendence aizstāvēt lauksaimniecī-
bas intereses ir ļoti teicama tendence. Es ļoti prie-
cātos, ja šo tendenci varētu realizēt. Arī es kād-
reiz esmu bijisjauksaimnieks un labi pazīstu lauk-
saimnieku apstākļus, tāpat arī mūsu sīksaimnieku
un sīkgruntnieku apstākļus. Arī es esmu strādājis
tās partijas virzienā, kuru ir nodibinājis deputāts
Blodnieks. Arī profesors Balodis ir strādājis šai vir-
ziena. Baltijas agrārās reformas jautājums, par ko
es rakstīju 1907. gada, ir bijis pamats tagadējai jaun-
saimniecībai un sīkgruntniecībai un visai mūsu ag-
rāras reformas uzbūvei. Par Latvijas agrāro jau-
tājumu es un profesors Balodis esam uzrakstījuši
vairāk rakstu. Es esmu iepazinies ar lauksaimnie-
cību ne tikai Latvijā, bet arī citās zemēs. Es esmu
nodarbojies un klausījies lauksaimniecības, agrono-
mijas lekcijas dažādās augstskolās. Tāpat esmu
iepazinies arī ar finanču zinātni, tāpēc varu teikt, ka
tā ir nepiedodama solīšana, ko sola tagadējā valdī-
ba ; ta ir skaista, bet tā ir neizpildāma. Tā ir neiz-
pildāma māsu ministru prezidentam un vēl mazāk
finanču ministrim.

Ir jautājums, vai uzmūsu tagadējo Ministru ka-
binetu varam skatīties tā, ka tas ir spējīgs dot to, ko
ir solījis. Šai ziņā jānostājas krasi pret šo budžetu
un jāsaka: nē un simtreiz nē! Tā ir zemes un Aug-
sta nama maldināšana! Izpildīt nevar! Skaists
solījums, bet tikai sapnis. Vai viņiem tiešām būs
tas burvja spēks — realizēt šo budžetu? Es domā-
ju, ka ta viņiemnebūs. Es viņu burvībai nevaru ti-
cēt, es varu ticēt tikai reāliem faktiem, reālām lie-
tām. Tādam lietām, kādas šeit norisinās, es ticēt
nevaru. Ta ir skaista griba, laba griba un vairāk
nekas.

Paskatīsimies, kā viņi grib izvest savus plānus
dzīve!

Mēs_ redzējām, ka ierēdņu algas tika samazinā-
tas apmerarn par 25%l Tas man liek nodrebēt Vē-
rojot budžetā šādas parādības, jāatzīst, ka šāda tā
izpildīšana radaun arī turpmāk radīs mūsu ierēd-
niecība sarūgtinājumu un nemieru. Ikvienai valdī-
bai, ikvienam ministru prezidentam tas būtu jāno-
vērš.

Tālāk pāriesim pie mūsu darba tautas — strād-
nieku stāvokļa apskatīšanas. Par strādniekiem jā-
gādā, neraugoties uz to, vai šie strādnieki ir sociāl-
demokrāti, kommunisti, vai ari zemnieku savienības
cilvēki — vienalga, pie kādas partijas viņi pieder.
Fs nešķiroju viņus ne zemnieku savienībai simpati-
zējošos, ne sociāldemokrātiem, ne kommūnistiem
.simpatizējošos — man visas frakcijas ir vienādas.
No īstas valdības viedokļa skatoties, arī tā nedrīkst
šķirot, Jo tāds ir zinātniskais viedoklis. No zināt-
niskā viedokļa skatoties, man visas frakcijas ir vie-
nādas.

Palūkosimies, ko tad mūsu valdība ir darījusi
darba tautas— strādnieku labā, vai viņa līdz šim ir
spējusi un vai vispār viņa spēj strādniekiem dot to,
ko prasa zinātne, ko ir prasījuši pirmie lielie taut-
saimnieki, valstsvīri, filosofi kāliobess un citi. Šie
zinātnieki prasa dot visiem cilvēkiem darbu un mai-
zi. Šo prasību pildīt ir ikvienas valsts pirmais pie-
nākums-. Visiem darbs un maize! Zināms — arī
laba atlīdzība. Un visam tam jānotiek uz taisnības
pamatiem! _ Mūsu valdība līdz šim to nav darījusi.
Kad paceļas jautājums, piemēram, par Daugavas
krāču izbūvi, tad radās cerības, ka varēs dot daudz
cilvēkiem_ darbu un maizi. Bet vai tas notiks? Vai
vispār mūsu finances to atļauj? Tas ir problemā-
tisks jautājums.

Tālāk mēs varam iet un jautāt: ja mēs tagadē-
jai valdībai gribam šo budžetu uzticēt un pieņemt,
kā viņa to domā realizēt, kā ir ar visām brīvībām?
Darba un maizes visiem Latvijā nav. Tas tā va-
rētu būt, ja jūs rīkotos, kā to vajadzētu, uz izlīdzi-
nošas taisnības pamatiem. Bet vai Latvijā ir vie-
nāda taisnība un tiesa visiem, visām frakcijām?

Es neizslēdzu šeit neviena, arī kommūnistus nē!
Vai_ir vienāds likums un taisnība arī viņiem? Mēs
zinām par_ hitlerismu; vai mūsu iekšlietu ministris
nenovirzījās uz hitlerisma pusi, uz Vācijas pusi? Mū-
su valsts ir demokrātiska valsts, un viņai tādai jābūt
— jabut patstāvīgai, neatkarīgai valstij iekšlietu un
ārlietu politikā. Es redzu, ka tas tā nav. Mēs arī
ārlietu politikā svārstāmies. Mums nav skaidras lī-
nijas. Un arī iekšlietās tas ir tāpat, kā mēs to re-
dzam, apskatot hitlerisma problēmu un jautājumu.

Es jautāšu: vai šī valdība dod un ir spējīga dot
vienādu apziņas, vārda, sapulču un preses brīvību.
(Starpsauciens: «Nekad tas nav bijis!") Un pat
šo briesmīgo jautājumu es uzstādīšu: vai mums ir
streika brīvība? Ja strādnieks grib panākt taisnī-
bu, un uz to viņam ir tiesība, tad arī streika brīvība
ir nepieciešama. Es zinu, ka nodrebēs daudz pilso-
ņu, ka es par to tā runāju.

Par līgumiem jāsaka, ka tie sveras uz Vāciju,
uz fašistisko Vāciju. Mūsu tagadējā valdība sveras
uz to pusi. Te kommunisti un sociāldemokrāti at-
gādināja par Krieviju. Vai valdība vienādi ievēro
Krieviju, vai vienāda taisnības mēraukla ir pielik-
ta Padomju Krievijai un Vācijai? Nē, tas tā nav!
Es arī pats esmu uzstājies un balsojis savā laikā pret
tirdzniecības līgumu ar Padomju Krieviju, bet ne-
vis aiz tā iemesla, ka es uzskatītu, ka nevajaga slēgt
līgumu ar Padomju Krieviju, bet gan tādēļ, ka tas
Latvijai bija neizdevīgs līgums. To bija atzinis arī
profesors_ Balodis. Līgums bija neizdevīgs. Mūsu
dabiskākā valsts, ar kuru mums būtu jāslēdz līgumi,
gan būtu Krievija, ja tikai tā būtu ar mieru slēgt ne-
atkarīgai — es uzsveru: neatkarīgai — Latvi-
jai izdevīgus pieņemamus līgumus, un ja viņa šos
līgumus izpildītu. Es domāju, ka Krievija nav to
darījusi.

_ Bīstamāka par Padomju Krieviju mums ir taga-
dēja fašistiskā Vācija. Tā ir bīstama visas pasaules
strādniekiem, arī Latvijas strādniekiem, Latvijas
darba tautai. Sevišķi bīstama šī fašistiskā Vācija ir
mūsu jaunsaimniekiem un sīkgruntniekiem — vis-
pār Latvijas darba tautai, arī Latvijas lieliem saim-
niekiem, vecsaimniekiem, visai zemnieku savienī-
bai. Kamēr Vācijā valda fašisms, tā ir naidīga kat-
rai kultūrai, arī vācu kultūrai, kas Vācijā līdz šim ir
radīta. Tā ir naidīga tai Vācijai, kuru ir radījuši ievē-
rojami vīri. Es minēšu tādu vīru, kas— kaut gan uz
inonarchistiskiem pamatiem — ir radījis apvienotu
Vāciju — Bismarku. Ari tai Vācijai tagadējā faši-
stiskā Vācija ir naidīga. Tā ir naidīga sevišķi zi-
nātniskai Vācijai, tā ir naidīga Gētes Vācijai, Šille-
ra, Lesinga un Kanta Vācijai. Vardu sakot — ta-
gadēja fašistiskā Vācija, kurā vairs nav kultūras,
bet ir tikai barbarisms, ir naidīga katrai kultūrai un
arī zinātniskai Vācijai. Šī fašistiskā Vācija ir loti
naidīga, jā_ — pat bīstama Latvijai. Pastāvot hit-
leriskai Vācijai, Latvija nevar pastāvēt un nepa-
stāvēs.

Kā ārējā, tā iekšēļā politikā mums jārada tādi
apstākļi, ka mēs nevarētu būt vienoti, lai vajadzības
brīdī mēs varētu nolikt savu galvu par neatkarīgu
Latviju. _It sevišķi tagadējā momentā mēs nedrīk-
stam but ne pret sociāldemokrātiem, ne arī pret
kommūnistiem. Visi, kas aizstāv neatkarīgo demo-
krātisko Latviju, ir mūsu draugi. Es no sava, zi-
nātniska latviskā viedokļa, no tā viedokļa, ko aiz-
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stāvēja arī Balodis, varu visus tikai apsveikt, vi-
sus, ta sakot, apkampt. Visam' jādibinās uz taisnī-
bas pamatiem.

Mums jāgādā par to, lai arī lauku iedzīvotājiem
varētu palīdzēt; bet mums vajaga zināt, kā palī-
dzēt Saeima un ministri nedrīkst solīt to, ko ne-
var_ pildīt. Balodis ir mēģinājis — neviens to nav
darījis — izdarīt dažādus aprēķinus un ir atzinis,
ka piemaksas ir pāri par pašizmaksu. Tas ir neap-
šaubāmi pierādāms. Ja mēs pareizi rīkotos, tad mēs
arī šinī ziņā atrastu izlīdzinošu taisnību.

Ja ņem tā, kā būtu jāņem, tad būtu jāuzstājas
pret šo budžetu visumā; bet es zinu, ka ja mēs ne-
pieņemsim šo budžetu tādu, kāds tas ir, tad radī-
sies vēl sliktāka valdība, jo aiz Bļodnieka kabineta
jau glūn, tā sakot,_ paceļ savu galvu cits kabinets.
Es to redzu ar savām gara acīm. Atkal visas mino-
ritātes ar tām pašām personām nostāsies Latvijas
priekšā un no Saeimas katedras, deklarēs savu
programmu. Tas būs bīstami Latvijai. Latviju iz-
saimniekoja minoritātes kopā ar pagājušajām val-
dībām. Lai tas nenotiktu arī turpmāk, būšu ļoti
saudzīgs pret Bļodnieka budžetu. Blodnieks grib
radīt, ka viņa budžets ir reāls. Blodnieks lai ir tas
burvis, kas šo budžetu tiešām realizē! Es saku,
ka tas ir nereāls_ budžets. Ja tas izrādīsies nere-
āls, atbildība kritīs uz tagadējo ministru preziden-
tu, Ministru kabinetu un finanču ministri.

Kas šai budžetā man ir simpātisks? Es varu
sacīt — tieksme pabalstīt lauksaimniecību; bet
tā ir tikai tieksme. Šim budžetam jākļūst reālam,
tādam, lai to varētu izpildīt uz taisnības, bet ne uz
ierēdņu algu rēķina. Tas nedrīkst tā notikt!

Vēl sacīšu: Krievija gan būtu mūsu dabīgā-
kais tirgus, bet_ kommunisti neizpilda reāli savus lī-
gumus, tāpat kā tos neizpilda fašistiskā Vācija, kura
seko taipolītikai, kuru jau iesāka Betmanis-Holvegs.
Mes zinām, ka Vācija jau agrāk lauza starptautiskus
līgumus. Sakait, kādus starptautiskus līgumus Vā-
cija ir pildījusi? Kara laikā Betmanis-Holvegs no
tautas vietnieku nama — parlamenta katedras sa-
cīja: «Kas ir starptautiskie līgumi, kas ir neutrāli-
tates garantijas_ līgumi, ko Vācija solījusies pildīt?
Tie ir tikai papīra strēmeles!" — Tādas pašas pa-
pīra strēmeles ir arī tagadējās fašistiskās Vācijas lī-
gumi. Ja jau ķeizariskai Vācijai līgumi bija papīra
strēmeles, tad jo vairāk papīra strēmeles tie ir ta-
gadējai fašistiskai Vācijai. Tāpēc ar Vāciju mēs ne-
ceram iet kopā. Tā ir Latvijas, Latvijas neatkarī-
bas vislielākā pretiniece.

Neaizmirstiet, deputātu kungi, ka daudz mūsu
bijušo lielgruntnieku, senāko Baltijas iedzīvotāju, bi-
jušo Krievijas pavalstnieku, fonu, baronu, grafu, fir-
stu tagad ir Vācijā. Tie tur tagad gumda un rada

. rūgtumu pret Latviju. Tie ne mūžam, kamēr dzī-
vos, neaizmirsīs pārestību, ko mūsu jaunsaimnieki
un visa latvju tauta viņiem it kā nodarījusi, atņemot
viņu pilis un zemes, neko viņiem nemaksājot, iz-
ņemot tikai it kā mazu papīra strēmelīti — 50 ha
lielu muižas centru. Nodarīto, saprotama lieta, va-
rētu sajust kā netaisnību, ja viņi būtu krietni un tai-
snīgi sa mniekojuši. bet viņi to nav darījuši --- vi-
ņi mušu senčus ir verdzinājuši, un tāpēc mums bija
pilnas tiesības atņemt viņiem par velti to, ko viņi
mums bija atņēmuši karā un ar viltu. Mēs viņus
neverdzinasim, mēs būsim taisnīgi pret viņiem un
būsim taisnīgi arī pret Latvijas vāciešiem,. Tāpat
mes būsim taisnīgi arī pret fašistisko Vāciju.

_ Es brīdinu valdību no iejaukšanās Vācijas iek-
šēja politika. Tāpat es brīdinu mūsu valdību- no ie-
jaukšanas Padomju savienības iekšējās lietās. Lai
ikvienas valsts valdība, ikviena tauta rada un izvei-
do savu satversmi sava zemē pēc savas patikas

un uz tādiem pamatiem, uz kādiem grib; tā ir ik-
vienas tautas privilēģija. . Lai kommūnisms attīstās
Padomijā. Es vēlu labu arī kommūnistiem, jo viņu
kustība ir idejiska kustība; bet fašistiskajā Vācijā
es idejiskas kustības neredzu. Tā mums ir kaitīgā-
ka nekā kommūnistu kustība.

Tā tad — būsim patstāvīgi, neiejauksimies ci-
tu valstu polītiskās kustībās, bet arī neglaimosim
un nelocīsimies ne Vācijas, ne Padomju savienības
priekšā! Būsim taisni savā iekšējā polītikā tiklab
pret zemnieku savienības cilvēkiem, kā pret sociāl-
demokrātiem un arī kommūnistiem. Būsim taisni
pret visiem Latvijas pilsoņiem! Man jāsaka, ka
mūsu cietumos tiek nodarīts vairāk pārestības kom-
mūnistiem, bet vairāk mēs saudzējam tās frakcijas
un tos virzienus, kas nāk no Vācijas — fašistiskos
virzienus. Vienādu taisnību visiem!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Budžem.

A. Budže (kristīgo zemnieku un katoļu frakci-
ja): Augstais nams! Valdībai sastādoties, tika uz-
stādīta zināma programma, pēc kuras valdība vadī-
sies savā darbībā; bet tagad, stājoties pie darba,
valdība novēršas no uzstādītās programmas.

Budžetā bja domāts paredzēt attiecīgus līdze-
kļus šīs programmas realizēšanai. Budžets budže-
ta kommisijā tika apspriests ļoti ilgi; trūka saska-
ņas pašu koalicijas deputātu starpā, un vienu dienu
strīpotās summas otrā dienā atkal atjaunoja. Vis-
pārīgi trūka noteiktības.

Tas pats ir arī tagad. Mēs tagad apspriežam
budžetu plenārā sēdē, un arī nav zināms, kas īsti
atbalstīs šo budžetu, vai šim budžetam ir vairākums
Saeimā, vai nav, un vispār, kāds ir valdības likte-
nis. Arī šeit plenārā sēdē trūkst noteiktības, tāpat
kā tās trūka budžeta kommisijā.

Ka koalicijas grupu starpā nav noteiktības, to
rāda kaut piemērs ar ierēdņu algām. Valdība bija
izstrādājusi zināmu projektu, bet plenārsēdē tas tika
pieņemts ļoti sakropļotā veidā.

Viena grupa — demokrātiskais centrs no koa-
licijas izstājās; tas vairs neatbalsta valdību un tās
budžetu, tas par šo budžetu vairs nebalsos. Arī pā-
rējās grupas ir ļoti svārstīgas, bet tanī pašā laikā
mūsu valsts saimnieciskais stāvoklis neuzlabojas,
bet gan paliktinās, lai gan, ievērojot pašreizējo lie-
lo saimniecisko krizi, nosprausto programmu vaja-
dzētu stingri realizēt Valdības darbībai jābūt no-
teiktai, bet, diemžēl, tas tā nav.

Pieskaroties, tiem budžeta posteņiem, kas do-
māti lauksaimniecības veicināšanai, runājot kaut par
piemaksām, jāsaka, ka nav samēra. Liniem pare-
dzētas piemaksas 61% apmērā, bet sviestam —
120%—126% un bekonam — vēl vairāk; cukur-
bietēm — līdz 200%. Ja mēs esam ieveduši pie-
maksas, tad jābūt zināmam samēram, bet samēra
nav.

Valdībai sastādoties, viens no svarīgākajiem
jautājumiem bija cenu regulēšanas jautājums. Bija
prasīts izlīdzināt lauksaimniecības un rūpniecības ra-
žojumu cenas. Tādai prasībai piekrita gandrīz vi-
sas grupas, bet sevišķi mūsu frakcijas priekšliku-
mam piekrita jaunsaimnieku frakcija.

Tas tiešām ir ļoti nenormāls stāvoklis, ka pa-
stāv pārak liela starpība starp rūpniecības preču un
lauksaimniecības ražojumu cenām,. Apspriežot šo
jautājumu kādu mēnesi atpakaļ attiecīgās Saeimas
kommisijās, nāca zināmi tādi fakti, ka rūpniecības
preces ir tik dārgas, to cenas ir tik augstas, ka pa-
lej šim jautājumam vienkārši garām un nekā neru-
nāt būtu liela nolaidība no valdības puses. Ir tādas
preces, kas ir dārgākas nekā patiesībā vajadzētu būt
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Tās ir pat par 100%, 150%, 200% un pat 400%,
dārgākas.

Ņemsim kaut tās pašas _ zāles — medikamen-
tus. Izradās, ka par tam jāpārmaksā līdz 200%, un
par dažiem medikamentiem pat līdz 400%. Ņemsim
lauksaimniecības rīkus, dzelzi, petroleju un sāli, kur
tāpat tiek pārmaksāti 100%. Bet, diemžēl, pagai-

, dam nekādus noteiktus soļus cenu regulēšanas jau-
tājuma no valdības puses _neesam redzējuši. Tai-
sni otrādi: valdība izstrādāja kādu likumprojektu,
kas paredz aplikt visas importētās preces ar 15%
lielu nodokli. Saeima to noraidīja. Sis pats likums
tika iesniegts Saeimai vēl otru reizi. Koalicijas vai-
rākums par katru cenu gribēja šo likumu realizēt
Bet ari otrreiz nebija vairākuma tiem, kas šo likum-
projektu gribēja_ redzēt par likumu. Ievērojot šo
piemēru, jāšaubās, vai valdība turpmāk gādās par
cenu regulēšanu, par starpības izlīdzināšanu starp
lauksaimniecības un rūpniecības ražojumu cenām.

Diemžēl, absolūti nekas nav darīts arī iekšējā
tirgus regulēšanai un kārtošanai. Ņemsim kaut to pa-
šu gaļas tirgu. Sīkzemniekiem, jaunsaimniekiem —
vai nu Latgale, vai citur, bet sevišķi Latgalē — ilgus
gadus, līdz pat pēdējam laikam, līdz krizei, galvenos
ienākumus deva lopi. Viņi audzēja gaļas lopus. Ta-
gad šī nozare vairs nedod ienākumus, jo gaļas tir-
gus ir galīgi sabrucis. Valdība tik pat kā nekā ne-
dara, lai šo postu novērstu. Jāievēro, ka citas no-
zares Latgalē_ nav vēl pietiekoši attīstītas un nedod
peļņu._ Zaudējumi ir lieli, tāpēc ka gaļas cenas ir
kritušas.

Nav ievestas samērīgas piemaksas tiem lauk-
saimniecības ražojumiem, kas tiek ražoti Latgalē.
Tagadēja krizes laikā Latgales sīkzemnieki ir nonā-
kuši it sevišķi _ grūtos apstākļos. Viņu stāvoklis ir
nepanesami grūts.

Budžetā lauksaimniecības veicināšanai nav pa-
redzēts tik pat kā nekas.

Ir izdots ļoti skaists likums par ugunsdrošo būv-
niecību. Līdzekļi šādai būvniecībai ir vajadzīgi jaun-
saimniekiem, sīkgruntniekiem, sīkzemniekiem un it
sevišķi Latgales sādžiniekiem, kuri vēl tagad pārce-
ļas uz viensētām un nav vēl apbūvējušies. Loti ne-
pieciešami būtu rast līdzekļus būvniecības, atbalstī-
šanai, lai sīkzemniekiem un jaunsaimniekiem dotu
iespēju apbūvēties. Budžetā tādu līdzekļu nav, tā
tad nav ko runāt un nav ko domāt par ugunsdrošo
būvniecību.

^
Meži Latgalē ir izcirsti. Lauku pašval-

dības pie būvmateriāla sadalīšanas norisinās lieli ka-
ri, jo normas, kas tiek piešķirtas, ir tik nelielas, ka
tas grūti sadalīt atsevišķiem pieprasītājiem. Saim-
niecībām būvmateriāla var piešķirt tikai ap 5—6, lie-
lākais 10 kubikmetru. Ar šādu nelielu būvmateriā-
la daudzumu absolūti nekā nevar iesākt. (Saucieni
no vietām-.)

Kiršteina kungs, Jūs zināt, ka no paša Latvijas
sakuma ļoti liels svars un vara ir bijusi demokrāti-
skajam centram. Arī Skujenieka valdības laikā tam
bija absolūti noteicošais vārds. (Sauciens no vie-
tas: «Jums arī!") Tika izdots daudz likumu, kas
nodrošināja ierēdņus — gan ar pensijām, gan ar
dažādiem pabalstiem un atbalstiem visādām ierēdņu
vajadzībām. Lai rastu tam līdzekļus, bija jāpārdod
meži un jāaizved pār robežu. Mežu izciršana vis-
dzīvāk noritēja Latgalē, un tādēļ tagad tur mežu
gandrīz vairs nav. Nu iznāk tā, ka tieši jūs, demo-
krātiskais centrs, esat vainojami par to, ka Latgalē
meži ir izcirsti, un ka Latgale nevar tikt pie būvma-
teriāla. Bez šaubām, ja nu mežu nav, un pēc tiem
5 vai 10 kubikmetriem būvmateriāla jābrauc 30—50
kilometru zemniekam, kuram ir tikai viens zirgs un
dažam pat i tā nav, tad jūs varat iedomāties, kādos

apstākļos __ nonākuši šie sīkzemnieki un jaunsaim-
nieki apbuvešanas ziņa.

Labākā stāvoklī nav vēl viena svarīga lauksaim-
niecības veicināšanas nozare — meliorācija. Dažusgadus atpakaj meliorācijai budžetā tika paredzēti
diezgan lieli līdzekļi. To bija apmēram 3 miljoni la-
tu. Par 3 miljoniem latu, bez šaubām, katru gadu
var izvest diezgan plašus meliorācijas darbus. Ta-
gad budžeta paredzēts, lielākais, pāri par 1 miljonu
latu. Šī summa ir absolūti nepietiekoša. Meliorāci-
jas darbu izvešanai tagad ir nodibinātas gandrīz
katra pagasta pa vienai vai vairāk meliorācijas sa-
biedrību. Ir izstrādāti plāni, ir apstiprināti projekti,
bet viss tas stāv uz vietas. Zemnieki braukā uz ap-
riņķa meliorācijas birojiem, braukā uz Rīgu — uz
melioracijasdepartamentu, meklē un interesējas, kad
tad attiecīgas sabiedrības rajonā tiks izvesti melio-
rācijas darbi; bet, diemžēl, viņiem jāaizbrauc tuk-
ša, tukšam rokam, bez līdzekļiem, jo valsts budžetā
paredzētas tikai nelielas summas. Neviens nevarēs
protestēt un runāt pret meliorāciju un šodien šeit
pateikt, ka meliorācija nebūtu vajadzīga. Mums ir
ļoti daudz nekultivētu jaunsaimniecību. Ir tagad arī
ļoti daudz no sādžām viensētās izdalītu saimniecību
uz nekultivetaszemes, ir doti visādi piegriezumi, un
ja tagad straujāka tempā netiks izvesta meliorācija,
tad, bezšaubam, šī iemesla dēļ visi šie piegriezumi
nekultivētam saimniecībām nedos nekādus ienāku-
mus. Tagad no sādžām viensētās izdalītie zemnieki
uz nekultivētas zemes nīkuļo. Budžetā mēs redzam
lielas summas dažādām lietām, bet tik svarīgai no-
zarei, kāda ir meliorācija, nav paredzētas pienācīgas
summas. Par to vajadzētu padomāt sevišķi ministru
prezidenta partijai, jo tās balsotāji ir pa lielākai da-
ļai jaunsaimnieki, ka viņi paši saka — sīkgruntnieki,
un šīs partijas aģitatori apbraukā arī Latgali un ru-
na par to, ka viņi aizstāvot visus sīkzemniekus. Man
liekas, ka viņiem vajadzētu par to ne tikai runāt,
bet paradīt to arī darbos.

Tāpat nav līdzekļu ceļu labošanai. Mums ir vēl
ļot[ daudz nelabotu ceļu. Zemnieki ir stipri apgrū-
tināti ar ceļu labošanu klaušu kārtā. Vienmēr, kad
mūsu pārstāvji budžeta kommisijā šo jautājumu ir
ierosinājuši, tie ir atdūrušies uz lieliem šķēršļiem,
mušu priekšlikumus nepieņem, un tāpēc tos arī ne-
var realizēt

Negribu Augsto namu aizkavēt, bet aizrādīšu ti-
kai, ka mums ir ļoti daudz tādu jautājumu, par ku-
riem ir jaruna.

Apskatot sastādīto budžetu, taisni sirds sāp par
to, ka tik maza vērība piegriezta sīkzemniekiem un
jaunsaimniekiem. Šī tautas daļa saņem vismazāk,
bet lielsaimniekiem ir paredzētas lielas piemaksas.

Ir paredzētas lielas summas arī sociālo likumu
realizēšanai, Tautas labklājības ministrijas budžets
arī tagad — krizes laikā ir diezgan liels. Visādiem
pabalstiem pilsētu iedzīvotāju, vajadzībām līdzekļi ir,
bet sīkzemnieki un jaunsaimnieki ir atstāti tukšā, vi-
ņu pabalstīšanai, viņu materiālā stāvokļa uzlaboša-
nai un nostiprināšanai pienācīgas summas nav pare-
dzētas.

Daudz ko varētu teikt arī par mūsu iekšējo polī-
tiku. Mūsu iekšējā politika ir loti svārstīga. Mēs
vēlamies, lai iekšējā politikā spertu stingrākus solus
ari attiecībā uz pretvalstisku elementu apkarošanu.
Mūsu tagadējās valdības iekšējā politika ir svārstīga
arī citos jautājumos, piemēram pašvaldības un admi-
nistrācijas jautājumos. Mūsu vēlēšanās ir, lai valdī-
ba šādu nenoteiktu svārstīšanos iekšējā politikā at-
mestu.

Beidzot man savas frakcijas uzdevumā jāsaka,
ka mes par tagad priekša likto budžetu sajūsmināti
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neesam. (Sauciens no vietas: «Bet balsosim par
to!")

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds depu-
tātam Nurokam.

M. Nuroks (Mizrachi; runā vāciski)*): Aug-
stais nams! Beidzot Saeima ir ķērusies pie valsts
budžeta apspriešanas, ko mēs jau sen esam gaidī-
juši.

Apskatot budžetu tuvāk, redzam, ka nekas nav
grozījies. Budžetā neatrodam_nevienu jaunu meto-
di, ar ko varētu izveseļot mūsu saimniecisko stā-
vokli un uzlabot mūsu finances. Šis budžets ir tāds
pats_— sastādīts pēc tā paša šablona, pēc kura bija
sastādīti iepriekšējo gadu budžeti: valdības koalici-
jas kungi ir rīkojušies pec vecās, pazīstamās recep-
tes — visujauķiem, bet pilsētām nekā!

Budžetā kā sarkans pavediens velkas bēdīgi
slavena piemaksu politika lauksaimniecības ražoju-
miem. Ir gan skaidrs, ka mūsu zeme ir lauksaim-
niecības zeme. Visas lauksaimniecības zemēs lauk-
saimniecību zināma mērā atbalsta. Pie mums, tur-
pretim, šī atbalstīšana izpaužas visos 100 procentos.
Lauksaimnieki saņem dažādus ilgtermiņa krēditus,
viņi ir gandrīz no visiem nodokļiem atbrīvoti u. t t.
Vardu sakot — budžets ir sastādīts tikai turīgo lauk-
saimnieku intereses.

No monopolu saimniecības, ko tagadējās valdo-
šas grupas aizstāv, valsts nav guvusi nekā. Mo-
nopoli ir devuši tikai deficītu. Ir panākts tikai viens:
attiecīgas grupas ir dabūjušas jaunus posteņus sa-
viem biedriem. Tanī pašā laikā, kad no vienas pu-
ses lauksaimniecību atbalsta visiem līdzekļiem, no
otras puses mes redzam pilnīgu tirdzniecības un
rūpniecības aprobežošanu. Viss ir aizliegts, nekas
nav atļauts! Importa regulēšanas kommisijās poli-
tika ir tirdzniecībai kaitīga, un viņai gandrīz vien-
mēr ir domu starpības ar valūtas kommisiju. Viena
roka nezina, ko dara otra. To, ko importa kommi-
sijā beidzot ir atļāvusi, traucē valūtas kommisijā
vai Latvijas banka. Vai tā ir kāda saimnieciskā
politika? Tas taču ir smieklīgi, ka pavisam sīku
lietu nokārtošanai jāsasauc Ministru kabinets. Pri-
vāto iniciatīvu, kas mušu saimniecību ir cēlusi, iznī-
cina.

Iestājoties pasaules krīzei, pie mums neprata
saimnieciskas grūtības apkarot Ieveda veselu rin-
du ierobežojumu, kas mūsu valstij nav devuši nekā
laba. Mūsu kaimiņvalstī Lietuvā nav nekādu iero-
bežojumu, _un saimnieciskais stāvoklis tur ir ievē-
rojami labāks nekā pie mums. Valdība pēkšņi at-
rāva krēditus un vairs neatbalstīja bankas, ar ko
krizi_ musu zeme paasināja. Te vainojama galvenā
kārta valsts bankas padome, kas patiesībā nav ne-
kāds sajmniecisks institūts, bet orgāns, kurā ir re-
prezentētas polītiskās partijas._ Šie politiķi nu iz-
šķir valsts saimnieciskos jautājumus. Skaidrs, ka
viņi vadās pirmā kārta no savu grupu, nevis no
valsts interesēm. Vesela rinda solidu tirdzniecības
un rūpniecības uzņēmumu, kas, piemēram, pieder
žīdiem, nedabū krēditus, tāpēc ka viņiem Latvijas
bankas padomē nav neviena pārstāvja.

Koku tirdzniecība ir Latviju padarījusi lielu, de-
vusi valstij daudz valūtas un darbu desmitiem tūk-

*) Runātāja atreferējums.

stošu stradnieku._ Bet koku tirdzniecībā ir viena
kļūda: ta pa lielākai daļai ir nelatviešu rokās; tā-
pēc valdība un Latvijas banka koku tirdzniecības
atbalstīšanai neka nav darījusi. — Kādā ziņā tad
koku tirdzniecība ir sliktāka par sviestu, bekonu un
liniem? Koku tirdzniecībai lika izputēt tikai tāpēc,
ka te bija runa par žīdiem.

Arī citas tirdzniecības un rūpniecības nozarēs
to pašu ainu redzam visur, kur ir runa par nelatvie-
šiem. Mazākuma tautību uzņēmumi ir padoti sa-
vam liktenim. Valdība tos neatbalsta.

No vienas puses ignorē privāto iniciatīvu, no ot-
ras puses — tirdzniecības un rūpniecības uzņēmu-
mus apliek nodokļiem tāpat kā agrāk. Uzņēmumus,
kam priekš dažiem gadiem bija kaut cik lielāki ie-
ņēmumi, tagad apliek nodokļiem, ņemot par pamatu
viņu toreizējos ieņēmumus. Ir ļoti daudz tādu ga-
dījumu, ka_ pilsētas nodokļu maksātājiem — «biju-
šajiem cilvēkiem", bieži vien tādiem, ko pabalsta
labdarības iestādes, izūtrupē pedejo mantas gabali-
ņu. Kur nauda aiziet? — Bagātiem lauksaimnie-
kiem! Vai ta ir taisnīga politika, ka nabagam visu
atņem,_lai piemaksātu bagātiem lauksaimniekiem?

Mes taču dzīvojam demokrātiskā valstī, kur vi-si pilsoņi ir vienlīdzīgi. Vai valsts dienestā ir pro-
porcionāli visi mušu zemes pilsoņi? Sākumā ap-
galvoja, ka mazākuma tautību vecākā paaudze pie-
tiekoši neprotot valsts valodu. Pēc 15 Latvijas pa-
stāvēšanas gadiem mazākuma tautību jaunā paau-
dze latviski prot ļoti labi — ne sliktāk par vairā-
kuma tautību.

Kad valdība iesāka mežu izciršanu, pirmklasī-
gus žīdu darbiniekus, kam nebija darba, atraidīja;
pieņemot darbiniekus, vadījās no pasēm. Vai tas
drīkst notikt demokrātiskā valstī?

Runājot parjzglītības lietām, jāsaka sekojošais.
Mes vienmēr btiam_ lepni par taisnīgu izturēšanos
pretmusu kulturālam vajadzībām. Visās starptau-
tiskas arēnas mes vienmēr ar gandarījumu esam to
uzsvēruši. Turpretim pēdējo

^
gadu jaunais kurss

Latvijas labajai slavai ir kaitējis. Mēģinājumi ma-
zākuma tautību skolas autonomiju tiesības sašauri-
nāt mušu valstij i _r devuši maz labuma. Vai tiešām
kāda nozīme ir paris desmit tūkstošiem latu tur, kur
lauksaimniekiem piemaksa daudz miljonu? Tie ir
tikai adatas dūrieni mazākuma tautību kaitināšanai.
Vai tiešam tas ir vēlams? Vai derīgāka nebūtu mie-
rīga visu Latvijas tautību jcopdarbība par labu mūsu
valstij Jagadeja nopietnajā krizes laikā?

Mes ceram, ka Saeimas grupas pēdējā stundā
prej minoritātēm ieņems pozitīvāku stāvokli un līdz-
šinējo kursu grozīs. Tas būtu godīgāk un taisnīgāk.
Tad arī mes varētu runāt par citādām attiecībām
pret valdību un valsts budžetu. Šis budžets mūs
nevar apmierināt, jo tas ievēro tikai partiju, bet ne
valsts intereses. Tikai tad, kad mēs redzēsim, ka
budžeta visiempilsoņiemjr vienlīdzīgas tiesības, ka
par visu augstāk ir nostādītas valsts intereses, ari
mes balsosim par budžetu.

Par tagadējo budžetu mēs nevaram balsot.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Prezidijs
liek priekša šo sēdi slēgt. Iebildumu nav. Tas pie-
ņemts.

Nākošā sēde — šodien, pīkst 17.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 13.25.)
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1. Prezidija ziņojums , 561
2. Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam, (vispā-

rīgās debates; pieņem pāreju uz budžeta apsprieša-
nu pa daļām):

J. Birznieks, reierents 596
Dž. Hans (vācu baltiešu Irakcija)' 561
J. Trasuns (progresīvā zemnieku apvienība) . 563
M. Kaļļistratovs (vecticībnieks) 571
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E. Rimbenieks (kristīgais darba bloks) ... 588
I. Muižnieks (Latgales kreisais sociālists) . . 589
L. Špolanskis (Latvijas pagastu un apriņķu

pašvaldību krievu darbinieku apvienība) . 592
S. Trofimovs (krievu zemnieku Irakcija)- . . . 594

3. Nākošā sēde 598

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta. —

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi un valsts
budžets 1933.'34. saimniecības gadam. Iebildumu
pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņemta.

Pie pirmā dienas kārtības punkta prezidijam
nekas nav ziņojams.

2. dienas kārtības punkts — valsts bu-
džets 1933./34. saimniecības gadam.
Turpināsies vispārīgās debates. Vārds deputātam
Mānam.

Dž. Hans (vācu baltiešu partija; runā vācis-
ki)*) : Deputātu kungi! Šis budžets ir jau ļoti asi
un dibināti kritizēts, tā tad šeit vēl daudz vārdu tē-
rēt nav vajadzīgs.

Budžets, bez šaubām, ir nereāls. Skaidru, pār-
skatāmu un ieņēmumos un izdevumos sabalansētu
budžetu var sastādīt tikai 4ad, ja ir skaidra un pār-
skatāma saimnieciskā politika. Latvijā tādas nav.

Pāris mēnešu mums ir jauns kabinets. Valdība
savā deklarācijā svinīgi paziņoja, ka darīšot visu
mūsu saimniecības atbalstīšanai un uzlabošanai; bet
ja šo lietu apskatām gaismā, redzam tikai lāpīšanas
darbus. Vienā otrā vietā uzliek ielāpu, aizlāpa cau-
rumu. Ar lāpīšanu taču nevar radīt neko jaunu.
Kad — līdzībā runājot — vecajā apģērba gabalā ir
par daudz caurumu, vai arī tas ir jau pavisam satru-
nējis, arī uzcītīgākā lāpīšana vairs nelīdz.

Diemžēl, apmēram tā ir ar mūsu saimniecību.
Visas mūsu valdības izrāda ievērības cienīgu akti-
vitāti tikai vienā virzienā — iedzīvotāju aplikšanā
jauniem nodokļiem. Pēdējā laikā šo lietu dažreiz
maskē — ieved nevis jaunus nodokļus, bet — fon-
dus. Nodokļu maksātājam pilsonim tomēr ir vien-
alga, vai viņam pēdējo santimu no kabatas izvelk
jaunam nodoklim, vai fondam. Visos šinīs jaunajos
krizes nodokļos, fondu un citos maksājumos vairs
nemaz nav iespējams orientēties, un pastāvīgi jāuz-
manās, ka daudzos nodokļu maksāšanas termiņus
nenokavē un bez augstajiem nodokļiem vēl nedabū
samaksāt arī soda naudu.. Lai gan apgalvo pretējo,
daudzo muitas paaugstinājumu, krizes nodokļu, jau-

*) Runātāja atreferējums.

nu akcīzes nodokļu un fondu maksājumu deļ ta iz-
nāk.

Nav šaubu par to, ka valdība grūtos laikos no
iedzīvotājiem var prasīt upurus; bet pec maniem ie-
skatiem mēs laimīgi esam nonākuši līdz pēdējas ie-
spējas robežai. Latvijā nodokļi i'r augstāki ka ļeb-
kur citur, protams, ne absolūtos skaitļos, bet ievēro-
jot dzīves standartu un viena valsts pilsoņa caur-
mēra ieņēmumus.

Kādām vajadzībām tad prasa lielos upurus? —
Galvenā kārtā pārvaldes aparāta uzturēšanai, kas ir
pārspīlēti liels un tālu pārsniedz patiesas_ vajadzības.
Mums ir tik liels pārvaldes aparāts, kāds var but
tikai lielā un,bagātā valstī, bet ne nabadzīga, kāda
ir Latvija, kur ir tikai nepilni 2 miljoni iedzīvotāju.

Ka mums pārvaldes izdevumi ir par daudz lieli,
to jau atzīst katrs, tomēr ir nepareizi taupīt, sama-
zinot algas. Labu darbu var prasīt tikai no pietie-
koši labi atalgota ierēdņa. Ierēdņu aparāts jāvien-
kāršo, tikai, pats par sevi saprotams, ne uzreiz un
šinī krizes laikā, bet pamazām. Nepieciešama to-
mēr stingri konsekventa reforma, ja gribam beidzot
sastādīt reālu budžetu, bet ne doties pretim kata-
strofai.

Dažādās valdības saimnieciskajās gtutībasjoti
labprāt vaino krizi. Mēs bieži jvfen esam dzirdējuši
sakām, ka agrāk ar valsts ieņēmumiem un izdevu-
miem bija ļoti labi, ka budžeta gads bieži vien no-
slēdzās ar atlikumu; tāpēc, tiklīdz krize beigsies,
atkal viss būs labi.

Man liekas, ka tās ir tikai illūzijas. Par visām
lietām — neviens taču vēl nevar pateikt, kad krize
beigsies; arī Londonas konference var rnaldiriāj.Bez
tam — apstākļi tagad ir pavisam citādi neka bija
priekš 10—12 gadiem. Latvija toreiz dabūja bagā-
tīgu mantojumu; viņa saņēma mežus, zemi, dzelz-
ceļus, labi ierīkotas ostas un kara zaudējumu atlī-
dzību. Šis mantojums nav pavairots bet ir izšķēr-
dēts. Tas ir iztērēts visādiem saimnieciskiem eks-
perimentiem, kā monopoliem, valsts uzņēmumiem
u. t. t.

Minēšu vienu piemēru — tā saucamo valsts
elektrotechnisko fabriku, uz ko visus pagājušos ga-
dus ir aizrādīts kā uz spīdošu sekmīga valsts uzņē-
muma piemēru, lai gan no otras puses šim uzņēmu-
mam katru gadu it kā remontiem ir prasīti daži tūk-
stoši latu. Beidzot tā lieta beidzās ar sabrukumu
Cerams, ka tagad jaunā vadībā tā lieta ies labāk. —.?
Tālāk — uzcēla ne mazāk kā trīs valsts linu apstrā-
dāšanas fabrikas; bet tagad nevar tikt vaļā no ma-
šīnām pat kā no veciem dzelžiem.

Klasisks piemērs tam. kā valsts uzņēmums nav
jāvada, ir arī tā saucamā valsts kuģniecības pār-
valde. Kad noslēdza mieru, Latvija dabūja dažus
preču tvaikoņus, kurus pārvalda valsts kuģniecības
pārvalde. Varētu domāt ka valsts kuģniecības pār-
valde interesēsies par mūsu eksportu, ka tā atzīs
par savu uzdevumu — sevišķi šinīs grūtajos laikos
— preces, kurām mūsu eksportā ir vislielākā nozī-
me — kokus un sviestu labi un ātri nogādāt galvenā
tirgū Anglijā; izrādās, ka par mūsu eksportu tā in-
teresējas ļoti maz, bet laiž savus tvaikoņus kaut kur
pastaigāšanāsbraucienā. Ja preces ir labas, tad tās
savus izdevumus sedz, bet ja tās ir sliktas, tad val-
stij jāpiemaksā. Satiksmē ar Angliju mēs esam no-
kļuvuši pilnīgā atkarībā no kuģniecības pārvaldes,
kas sviesta sūtīšanu kārto pēc saviem ieskatiem.
Latvijas sviestu uz Londonu sūtot tā, kā tas viņai
izdevīgāk — vai nu braucot apkārt uz Klaipēdu, vai
Dancigu. Ievērojot to, nav nekāds brīnums, ka
Anglijā Latvijas sviestu novērtē par 30—40 punk-
tiem zemāk nekā Dānijas sviestu.
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Konflikta del ar Vāciju šeit ir izteikti daždažādi
draudi un prasīts_saimniecisks karš. Es domāju, ka
tik nopietna jautājumā ar dūres sišanu uz katedras
vien nepietiek. Vajadzētu taču ieskatīties mūsu
statistikas mēneša biļetenā. Tur redzams, ka mūsu
importsir samazinājies līdz 2.000.000—3.000.000 la-
tiem mēnesī. Tas nozīmē, ka mēs, izņemot jēlvi'e-
las, vairs neievedam tik pat kā nekā.

Budžeta atspoguļojas mūsu politisko partiju cī-
ņa. Jo stiprāka ir kāda partija, jo lielāku gabalu tā
grib nokost no valsts pīrāga, ko saucam par budže-
tu. Uzskats, ka valsts ir tikai tāpēc, lai katrai at-
sevišķai personai un -olītiskām partijām dotu iespē-
jami daudz materiālu labumu, ir jau pārgājis tautā.
Valstij katram_ atsevišķam cilvēkam jādod viegla
dzīve un jagada, lai bez kādām sevišķām pūlēm bū-
tu labi_ ieņēmumi, Tāds uzskats nav valstisks,

Ka jau teicu, mums priekšā esošajā budžetā ir
loti daudz trūkumu, un tas nav reāls; tāpēc vācu
frakcija to atbalstīt neatzīst par iespējamu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Trasunam.

J. Trasuns (progresīvā zemnieku frakcija):
Augstais nams! Kad valdības liktenis karājas mata
gala, kad pašas valdības grupas laižas pār bortu un
atstāj valdības kuģi vienu pašu, tad nav vajadzīgs
daudz kritisku vardu viņas saimnieciskās darbības
novērtēšanai.

Acumirklīgā valdības situācija pati par sevi ir
stipri nenormāla, jo bāze, uz kuras valdība bija bū-
vējusi šo budžetu, acīmredzot, tagad ir izjukusi. Ta-
gad budžeta pieņemšanā valdība, liekas, grib rast
citu bāzi un, budžetu realizējot, varbūt, jau viņu va-
dīs citi politiskie spēki. Šādā politiskā situācijā, bez
šaubām, noteiktības nekādas nevar būt, un tā nav
saskatama arī mums priekšā esošajā budžetā.

Ja es ņēmu vārd_ u, tad tāpēc, lai reaģētu un ie-
ņemtu stāvokli sakara ar tām no šīs katedras izpau-
stajam tendencēm, kas ir izskanējušas iepriekšējo
runātāju runas.

Mendera kungs, apskatot_ pašreizējo stāvokli
un sakot dažus vārdus par mušu ārējo polītiku, ar
zināmu ironiju izteicās par tā saucamo vertikālo lī-
niju

^
vertikālo virzienu. Es gribētu teikt, ka mūsu

arēja politiķa nav ne noteiktas vertikālas līnijas,,
vertikāla virziena, ne arī noteikta horicontāla vir-
ziena. Pec manas saprašanas ir gan daudz kas ļau-
nāks — zināma padošanās, pielāgošanās, pielaiko-
šanas tiklab horicontāla, kā arī vertikālā virzienā.
Un jas nu ir tas bēdīgākais, ko šodien vajaga kon-
statēt.

Mums _pēdējā_ laikā ir it kā pietrūcis patstāvī-
bas, ir it ka pietrūcis patstāvīgas rīcības; mūsu pat-
stāvīga doma vairs neizpaužas tur, kur tai vajadzē-
tu mirdzēt Ja šī ārpolitiskā nevarība netiks iz-
beigta, ja netiks ievadīta un parādīta lielāka drosme
savu jautājumu patstāvīgā kārtošanā, tad turpmāk
mes varam nokļūt tāda vai citādā ārējā aizbildnie-
cība no vieniem vai otriem spēkiem, kas lielā mērā
var dragāt visu mūsu saimniecisko 1 patstāvību un
mušu politisko neatkarību. Tikai vienā virzienā
pie mums izpaužas diezgan atklātas domas, un tās
izteicas tanī duetiL ko dažreiz ārpolitikas jautāju-
mos dzied sociāldemokrāti kopā ar «Pēdējo Brīdi".
Tas irstipri simptomatiski un stipri zīmīgi; bet es
nedomāju, ka tasbutu tas pareizākais ceļš, kas va-
rēti^dot mušu demokrātiskajai republikai nepiecie-
šamas izredzes un vajadzīgās līnijas.

Pagājušajā sēdē daudz tika runāts par ārējām
lietamarī sakara ar hitlerismu. Pēc šīs dienas zi-
ņām spriežot, valdība šinī jautājumā ir ieņēmusi no-
teiktu stāvokli, un man gribētos teikt, ka šī rīcība

ir noteikti apsveicama. Es nedomāju, ka tam solim,
ko ir spērusi Vācija, ir tikai tie motīvi, kādi, šur tur
oficiāli tiek izklāstīti pa laikrakstiem, it kā sociāl-
demokrātu un žīdu boikots viņus pamudinājis izdot
musnsviesta importa aizliegumu. Es domāju, ka ta-
gadējas Vācijas nolūkos ietilpst daudz tālāk ejoši
plāni, un, saprotama lieta, uz tiem mums vajaga
stingri un noteikti reaģēt; tāpēc tas, ko valdība ir
darījusi, ir noteikti jāapsveic.

Es tikai domāju, ka tas iekšējais hitlerisms, ja
tā var teikt, pret kuru mušu valdības rīcība ir tik
svaidīga un, esgribetu teikt arī nemotivēta, tas nav
tādas dabas, ka to viens otrs iedomājas, Es nepie-
krītu tam, ka mūsu pašreizējos apstākļos varētu rī-
koties uz Kerenska likuma pamata. Es, protama lie-
ta, nedomāju, ka visas tas organizācijas, kuras, tā
sakot, ir radušas ārpus šī nama sienām un kuras
šeit varbūt, direkti politiski nav reprezentētas, ka
tās būtu par daudz nopietni ņemamas; bet ja jau pie
mums parādās tāda vaicitāda kustība, kas. varbūt
iziet uz _pastavošas iekārtas grozīšanu, tad tur jā-
karo citādākiem līdzekļiem. Tādā gadījumā jāno-
vērš vispirms tie cēloņi — uņ tādu ir ļoti daudz —.
kas dod barību opozicionārām un pretdēmokrati-
skam tendencēm. Un tikai tad, ja ar to nepietiktu,
un apstākļi prasītu, valdības pienākums būtu iz-
dot tādu likumu, kāds jau ir izdots citās republikās,
proti — republikas aizsardzības likumu. Bet nekā-
dā ziņa nevar pielaist tādu polītiku, ka var piemē-
rot Kerenska likumu un iesēdināt cietumā bez tie-
sas tādu vai citādu personu tikai uz ministra iegri-
bas pamata._ Es domāju, ka tādu kārtību mēs ne-
varam

^
aizstāvēt. Man gribētos teikt, ka tas pave-

dina talaka konsekvencē uz vēl neprātīgākiem so-
liem un galu galā var atriebties ikvienam no tiem
kas šo likumu piemēros. (Starpsauciens )

Pašreiz šis jautājums ir stipri uztraucis sabie-
drību. Par šo jautājumuir daudz rakstīts un runāts,
tapec arī es gribu šai lietā ieņemt savu stāvokli un
pateikt, ka ta ir nenormāla parādība. Taisni no de-
mokrātijas viedokļa to nevar aizstāvēt nevar at-
taisnotun neviens to nedrīkst veicināt. To nevar
aizstāvēt neviens politisks nogrupējums, to nevar
aizstāvēt tāda vai citāda persona, jo tas ir neprātī-
gi
^

Katram saprotams, ka šis likums dod iespēju
izrēķināties ar nepatīkamam personām. Mēs zinām,
ka ne katru reizi objektivitāte spēlē lomu šādos ga-
dījumos, bet bieži vien lomu spēlē pavisam citi no-
lūki, proti — izrēķināšanās nolūki. Tāpēc arī tāda
likuma piemērošanu mūsu. apstākļos nevar attais-
not, _un jāmeklē citi līdzekļi, kā apkarot vienu otru
nevēlamu parādību.

_Vispārīgi _es, domāju, ka opozīcija pati par sevi,
ja ta vēršas ārpus šīs Saeimas sienām pret kādām
nevēlamam parādībām,, kas ir parādījušās mūsu dzī-
ve, vel neprasa tādu līdzekļu lietošanu, kādus lieto
mūsu iekšlietu resors. Es domāju, ka vispārīgi to
nedrīkst _ darīt par tik, par cik šis nemiers, kas iz-
paužas ārpus šīs Saeimas sienām, nerunā pretim
pastāvošiem

^
likumiem, nerunā pretim mūsu valsts

iekārtai, mušu satversmei. Satversmi, kā jums,
kungi, zināms, var labot legālā kārtā. Ja ir zinā-
mas strāvas, kas _prasa_ uz tagadējo apstāklu grozī-
šanu, tad jāmeklē dziļākie cēloņi, kāpēc šī strāva
radusies, kaņec šī kustība radusies, un kāpēc tā vie-
na otra vieta atrod dzirdīgas ausis.

Man gribētospateikt, ka zināmā mērā ar pašrei-
zējo struktūru, kāda pie mums ir izveidojusies, ne-
katrs spēj samierināties. Ja piemēram, mūsu sociāl-
demokrāti doma, ka ikviens, kas nepiekrīt tagadējās
valdības rīcībai, varētu piekrist un pieslieties viņu
grupai, tad ta taču ir pašapmāriīšanās. Tāpēc vien,
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ka sociāldemokrātiem balsis pieaugtu — ja uz to
vispār var cerēt —, mūsu pašreizējā politiskā situ-
ācija nekas negrozītos, jo tie politiskie spēki, kas
līdz šim vadīja Latvijas republiku un noteica galve-
nās [ietas, pa lielākai daļai un galvenam kārtām sa-
stāvēja no zemnieku savienības un sociāldemokrā-
tiem. Tāda jr politiskā būtība. Tāpēc nav, ko brī-
nēties, ka mēs šodien redzam tautā pavisam citādu
tendenci. Ir vienam, ir otram spārnam balsis sa-
šļūk un pat izzūd. Vismaz to var spriest pēc pagā-
jušam velēšanām. Tautas masas grib ko citu. Un
šai tautas gribai vajaga ļaut izpausties legālā vei-
da. Ja viņas gribu apspiedīs, tas izsauks jaunas nc-
normalības, kas pašiem apspiedējiem var atriebties.

Tādā sakarībā runājot, es gribu pateikt, ka, mū-
su valsts iekšējas lietas noskaidrojot un apskatot,
jāmeklē izeja cita virzienā. Tiem, kas sāk stipri
baidīties no vienas un otras organizācijas, kuras pē-
dēja laika no jauna nodibinātas, vajaga saprast, ka
tikmēr, kamēr tas nevēlamas parādības, kas mūsu
valstī līdz šim ir novērotas, nebūs likvidētas, nebūs
atrasta arī izeja.

Katrā ziņā es gribētu pateikt, ka visas tās
kustības mušu valsts iekšienē, kas iziet uz pastāvo-
šas iekārtas graušanu un iznīcināšanu, jāapkaro le-
gāliem līdzekļiem — tādiem līdzekļiem, kas atse-
višķam personām garantē zināmu objektivitāti. Sa-
protams, vainīgas personas jānodod tiesai, bet nevis
uz atsevišķa likuma pamata jāiespundē cietumā, kur
tam jāuzturas tik ilgi, cik ilgi tas ministrim labpatīk.
Tāda kartība nav veļama, un turpmāk tā katrā ziņā
jāgroza.

Kad mums šodien jāapstājas pie saimnieciskās
politikas, tad es gribu pateikt, ka saimnieciskos jau-
tājumos pie mums valda pilnīgs domu trūkums. Šis
budžets, kas tagad uzstādīts un sabalansēts uz Ls
140.000.000.—, ir, acīmredzot, viena nenormālība.
Acīmredzot šeit ir deficīts, ir iztrūkums, un mūsu
valdības pilnvarotais finanču ministris nedeva ne-
kādu programmu, neizteica, nekādas domas, kā
viturpmāk domā šo robu piepildīt, un kā viņš do-
ma savest kopā galus ar galiem. Tā ir saimnieko-
šana uz labu laimi.

Man izliekas dīvaini, ka tā pati tagadējās val-
dības prezidenta partija, kas nesen teica, ka mūsu
valsts budžets, kas sabalansēts uz 120.000.000 latu,
ir nereāls, tagad doma, ka uz 140.000.000 latu saba-
lansēts budžets bus reāls. Ta ir spēlēšanās ar mūsu
stāvokli. Ja valdība domātu, kur rast jaunus līdzek-
ļus, kur gut jaunus ienākumu avotus, kā mūsu saim-
niecisko dzīvi atdzīvināt, tad tā būtu doma, par to
mes varētu runāt un spriest. Par to tagad prāto
visas pasaules prāti. Tāpēc jau arī ir sanākusi
starptautiska saimnieciskā konference, kura gudro
uņ doma. kā varētu regulēt valūtas apgrozību, pie
kādas zelta bāzes turēties u. t. t. Tā doma arī pie
mums ir pārrunājama, bet tādas domas mūsu valdī-
bai nav.

Ko tad valdība domā darīt ar nereāliem ienā-
kumiem? Faktiski var iznākt, ka viss budžets būs
nereāls, ka ienākumi realizēsies ne tanīs apmēros,
ka Saeima nolēmusi, bet pavisam citādos. Jau pa-
gājušo gadu, mēs zinām, budžets ir citādi realizēts,
neka Saeima to ir nolēmusi. Ja šogad atkārtosies
tas pats, tikai plašākos apmēros, tad tas nozīmēs,
ka Saeimas lēmumam nav nekādas nozīmes. Val-
dība var rīkoties ar līdzekļiem uz savu roku, un iz-
nāk, ka Saeimas lēmums ir pilnīgi lieks. Mēs, tau-
tas vietnieki, tādā kārtā sekmējam pašu galveno de-
mokrātisko pamatnoteikumu pārkāpšanu. Tas jau
ir atkārtojies un var atkārtoties arī turpmāk, ja
budžetu pieņems tādos apmēros un pēc tam uzdos
to realizēt par tik, par cik ienāks nauda. Ko tas

nozīmē? Pieņems lielus posteņus, visiem sasolīs,
bet pēc tam nevienam nekā neiedos, vai arī iedos
daudz tnazāk, nekā ir solīts. Tā nav kārtīga saiņiT
niekošana, un tā pie mūsu saimniecības atveseļoša-
nās nevar novest; tāpēc jau no šī redzes stāvokļa
vien šis saimnieciskais stāvoklis novērtējams par
nenormālu.

Mūsu saimnieciskajā dzīvē ir arī daudz citu vā-
rīgu punktu. Vakar sociāldemokrātu galvenais ru-
nātājs, apstājoties pie mūsu saimnieciskā stāvokļa,
to novērtēja tā, ka valdības politika ejot pretim
bankrotam, un galvenā nelaime esot tā, ka viss šis
budžets esot lielsaimnieku budžets.

Es negribu visā pilnībā šādam novērtējumam
piekrist. (Sauciens no vietas: «Pareizi!") Es do-
māju, ka mūsu saimnieciskās dzīves nelaime nav
tik tā, ka mēs zemniekiem dodam pabalstus. Es
domāju, ka tur viss suns nav apraksts, ja būtu tā,
ka mēs visu savu uzmanību būtu pievērsuši laukiem
un lielzemniekiem, tad varētu gaidīt, ka viņu dzīve
sevišķi uzplauktu un zeltu. Tādā gadījumā visi do-
tos uz laukiem. Bet to mēs nemanām. Tas pierāda,
ka apstākli tādi nav. Man gribētos teikt, ka mūsu
saimnieciskās dzīves nenormālības slēpjas kaut kur
citur.

Lielsaimniekiem, kam dod diezgan lielas pie-
maksas, ar otru roku tās atkal atņem, un faktiski
viņi nedabū to, ko viņiem sola. Visa mūsu saimnie-
ciskā dzīve pašreizējos apstākļos ir uzbūvēta uz tī-
ri spekulatīviem pamatiem. Kontingenti, augstās
muitas, kas mūsu saimniecisko dzīvi it kā aizsarga
no ārējiem iespaidiem, kas it kā sarga mūsu valū-
tas aizplūšanu uz ārzemēm, ir radījuši tādus ap-
stākļus, ka tiem, kas kaut ko pērk, ir bezgalīgi jā-
pārmaksā, un tikai atsevišķas personas rauš miljo-
nus, dabūdamas monopola tiesības viena otra arti-
ķeļa pārdošanai. Tā ir nenormālība, no kā cieš visa
mūsu tautsaimniecība. Ja mūsu lauksaimniecības
ražojumu cenu krišanai būtu sekojusi arī cenu paze-
mināšanās visām tām precēm, kas jāpērk lauksaim-
niekiem, tad mūsu saimnieciskā dzīve ritētu normā-
li, un mums atliktu tikai jautājums, kā nokārtot ve-
cās saistības, kas radušās vecajos, labajos laikos,
pastāvot agrākai konjunktūrai. Bet mums vēl šo
baltu dienu stāv acu priekšā šāda parādība: zem-
nieki sūdzas, ka par viņu ražojumiem nesamaksā to,
kas viņiem pienākas, bet visu citu ražojumu cenas,
kurus zemnieki spiesti pirkt, kāpj augstāk un aug-
stāk. Tas nozīmē, ka dzīve neiet normālu gaitu.
Šeit ir tas suns aprakts! Lielsaimnieki, kuriem so-
līts diezgan daudz, būtībā nesaņem to, kas viņiem
solīts, bet mazie zemnieki, kas piemaksas nesaņem,
ir galīgi cietēji. Šie mazie zemnieki nodokļu veidā
maksā visu laiku. Katru dienu viņi pārmaksā, pār-
maksā, bet pretim nekā nesaņem, tāpēc viņu apstākļi
ir kļuvuši vēl ļaunāki.

Bļodnieka valdība dibinoties teica, ka. viņa gri-
bot atrast kaut ko jaunu mūsu saimnieciskās dzī-
ves atdzīvināšanai un valūtas cirkulācijai, jo aizspro-
stojumi veicina spekulāciju. Diemžēl, līdz šai dienai
nekas nav grozījies; viss ir palicis pa vecam. Ka-
mēr neko nedarīs, dzīve normāli neritēs. Viens no
diviem: vai nu jārada pilnīgi brīvs tirgus, aizspro-
stojumus_ pilnīgi atceļot, vai jālikvidē līdzšinējā kār-
tība un jāved konsekventa un pilnīgi izdomāta valsts
saimniecība, kas regulētu visus saimnieciskos jau-
tājumus — nevis tā, kā līdz šim, kad kaut ko paķer,
kaut kur iemaisās, bet visu lielumu atstāj privātai
'iniciatīvai.

Visu laiku turpinās šāda sistēma. It kā vietējās
saimnieciskās dzīves aizsardzībai ievesti aizspro-
stojumi, ievesti kontingenti, bet par viņu regulēšanu
nedomā.
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Tas pats cenu komisārs, kas tika iecelts cenu
normēšanai — ko viņš ir izdarījis? Viņš tagad ķe-
ras pie alus. Vai tas ir galvenais artiķelis, no kā
atkarājas visa_ mušu saimnieciskā dzīve? Tas taču
patiesība neka nedod. Ar šādiem aizsprostojumiem
ir radīta, sistēma, kas atsevišķiem pilsoņiem garantē
monopola stāvokli uz visas tautas, uz visu iedzīvo-
tāju rēķina. Tas janovērš,_ kāda valdība turpmāk
arī nebūtu. Kamēr to nenovērsīs, mūsu saimnieciskā
dzīve nīkuļos un pagrims vēl vairāk nekā līdz šim.Šeit jāmeklē attiecīga izeja.

Protama_ lieta, ari piemaksas, kā jau šeit norā-dīja iepriekšējie runātāji, ļr regulējamas, ja ne pavi-
sam iznīcināmas. Ja mušu zemniekiem garantētu
to, ko viņi pērk, ar tik pat lielu palētinājumu, kā ir
kritušas lauksaimniecības ražojumu cenas, viņi va-
rētu piemaksas arī neprasīt. Es domāju, ka pie tā
mes vēlreiz nonāksim. Tas pārspīlētais protekcio-
nisms, kas iesakās ar atsevišķu rūpniecības pasā-
kumu protežēšanu, tagad ir nogājis līdz pilnīgam ab-
surdam. No vienas puses mes ņemam nodokļu vei-
da no visas tautas un atdodam atsevišķām perso-
nām. Vai tas ir pielaižams? Vai tas ir kāds pa-
balsts, ja ar vienu roku dod, bet ar otru ņem atpa-
kaļ?

Visa mūsu nodokļu sistēma bāzējas nevis uz tie-
šiem nodokļiem, bet gan netiešiem. Netiešā kārtā
mušu tautas masas katru dienu sanes savus grašus.
Šajos grašu nesējos ietilpst arī zemniecība. Tā iz-
nakviens absurds, viena tukša nodokļu iekasēšanas
sistēma, bez kuras pie citas sistēmas varētu pilnīgi
iztikt. Šis ir viens jautājums, par ko mums jādo-
mā, nu kamēr to neizšķirs, tikmēr mūsu saimnie-
ciska dzīve neatveselosies.

Budžeta sabalansēšanā jāiziet no pašreizējā stā-
vokļa. Tas ir pilnīgi nepieciešams. Ievedot saim-
nieciskas reformas, protama lieta, arī budžets jārada
atbilstošs pašreizējiem apstākļiem. Bet apstājoties
pie budžeta posteņiem, man gribētos pateikt, ka
budžeta viscaur novērojama tāda tendence, kas iz-
ietuz pieaugšanu. Summas, ko valdība bija pare-
dzējusi sašaurinātos apmēros, izejot caur budžeta
kommisiju un pieskaitot ekspluatācijasO) izdevumus,
ir palielinātas, un plenārsēdē tās var vēl vairāk pie-
augt. Kurp tas ved?

Otra mūsu dižošanās ir tāda, ka mēs par katru
cenu uzturam lata kursu. Visi par to runā, bet klu-
sībā viens otrs nodoma: «Vai ilgi pie tā varēs pa-
likt, un pie ka šī turēšanās novedīs?" Jau vienu
otru_ reizi man ir nācies runāt par šo jautājumu un
aizrādīt, ka .pec būtības mūsu šīs dienas lata kurss
nav stabils, jo melna birža latam ir pavisam cita
vērtība, un melna birža taču rāda, kāds kurss latam
ir starptautiska tirgu.

Uzmetot skatu pasaules tirdznieciskai dzīvei,
jāsaka, ka ir tikai 4 valstis, kas noteikti turas pie
zelta bāzes, kas _cenšas uzturēt savas naudas sta-
bilitāti. Visas pārējas valstis jau sen ir grozījušas
šo novecojušo viedokli un ar savas valūtas kursa
maiņu regulē savu saimniecisko dzīvi. Es domāju,
ka mušu saimnieciskiem darbiniekiem šai tendencei
stipri jāpiekļaujas._ Ja mēs tiešām domājam kaut kā
reaģēt un spelet kādu lomu mūsu ārējā tirgū, mums
vajaga veidot sayu saimniecisko dzīvi kaut cik pie-
mēroti tiem apstākļiem, kādi ir pasaules tirgū. Al-
tiem apstākļiem mums katrā ziņā jārēķinās.

Ja mēs saimniekosim tā, kā ir sastādīts šis bu-
džets, kas pašreizējos grūtajos apstākļos ir sastā-
dīts par 20.000.000 latu lielāks nekā labākos gados,
tad_ mes drīz vien noiesim līdz nullei; bet, pieejot
visam lietam ar_ vajadzīgo saprātu, mēs varētu ra-
dīt citādus apstākļus. Apdomīga valūtas devalvā-
cija, kas balstās uz reālo saprātu, varbūt būtu viens

no tiem līdzekļiem, kas varētu atdzīvināt mūsu
saimniecisko dzīvi, dodot darbu ne tikai ražojošām
grupām, bet arī visiem tiem, kas meklē darbu un
grib strādāt. — Bet es saku, šis jautājums, par kuru
citas zemes, ir pilna visa prese, pie mums absolūti
tiek noklusēts, pie_ mums visu laiku pūš stabulītē:
skataities.kads stāvoklis bija līdz šim — it kā tas
ko garantētu, it ka tas ko dotu. Mēs redzam, ka
vienkāršs ierēdnis, saņemdams algu, kalkulē nepil-
nīgi: ja lata kurss kritīs, alga būs mazāka; bet pēc
būtības visi tie atvilkumi, kas stāv sakarā ar krizi,
jau nosit viņa saņemamo vērtību uz leju, un šis ie-
rēdnis tālu nesaņem to, ko viņš varētu saņemt citos
apstakļos._ Lielākais ļaunums tomēr ir tas, ka ve-
selas kategorijas ļaužu vispār nevar atrast darbu,
pateicoties tam apstāklim, ko rada saimnieciskais
sastingums. Es zinu šodien daudz cilvēku, kas pie-
dāvā savas darba rokas par 5—6 latiem mēnesī, unjau tagad daudz Latgales strādnieku — protams, ar
pilnu uzturu — saņem tikai 5—6 latus mēnesī.

Redziet tāds ir stāvoklis; bet līmenis slīd vēl
uz leju un dabīgi arī turpmāk slīdēs uz leju. Pro-
tama lieta, tas nav nekāds attaisnojums tiem, kas
sola augstu kursu, bet pēc būtības dod tikai grašus.
Šo situāciju, pec manas saprašanas, valdība nav ne
apsvērusi, ne pārdomājusi un nav arī mēģinājusi at-
rast līdzekļus un ceļus, lai šai ziņā varētu mūsu ap-
stākļus kaut cik grozīt.

Mums vispārīgi ir tendence braukt pa iebrauk-
tam sliedēm. Ko ir darījusi Bļodnieka valdība pē-
dējos mēnešos? Faktiski ta ir tikai atkārtojusi visu
to, ko sava laika ir darījis Ulmanis, un pat nekādus
pārgrozījumus nav izdarījusi; tāpēc ir brīnums, kā-pēc šī partija saucas par jaunsaimnieku un sīkgrunt-
nieku partiju, kad ta pilnīgi varētu saukties par zem-
nieku savienības sastāvdaļu — tas vismaz būtu lo-
ģiskj un skaidri. Nav iekustināts neviens nopietns
jautājums, neviena jauna doma; viss iet tanīs pašās
vecajas sliedes ka līdz šim. Es domāju,ka pat viens
otrs zemnieku savienības pīlārs šodien domā, ka šis
tas būtu labojams, bet Erniņa kunga partija ir centu-
sies tikai atkārtot visu to pašu, ko teica Ulmanis 6
mēnešus atpakaļ. Tā ir tā nelaime, ko mēs tagad
pārdzīvojam, ar kurumums šodien jāsastopas, ar
kuru mums šodien jāsaduras, runājot par valsts
budžetu.

Nav nekādas saimnieciskas domas, nav bijis ne-
kāda plāna, šo budžetu sastādot, bet vienkārši no
gadījuma uz gadījumu ir_ ievesti skaitli un pilnīgi
provizoriski uzstādīti ienākumu posteņi. Viss da-
rīts uz labu laimi; ja piepildīsies — tad dzīvosim tā-
lāk. Bet par to, kas loģiski_ var sekot tālāk — par
to neviens nav domājis. Tādēļ, lūk, uztraucas tau-
tas prati, tadeļ pieaugnemiers, kas šur tur izpau-
žas, varbūt, tāda kārta, ka tas nebūtu vēlams, un
ko jau ir piedzīvojusi mušu kaimiņiene Igaunija,
kur ir izskanējis noteikts protests pret parlamenta
rīcību tautas nobalsošana._ Tā, kungi, ir simptoma-
tiska parādība, un te nu būtu pienākums ari Latvijas
valdniekiem padomāt un pagudrot, lai tas pats, kas
notiek Igaunija, neatkārtotos ari pie mums.

Pirms svētkiem, kad nāca jaunā valdība, ne-
vienam nebija [ielas cerības, ka viņa darīs brīnu-
mus. Visi domāja, ka viņa pildīs tikai savu tekošo
darbu, un visi bija palikuši tādās labās cerībās. Ta-
gad mes redzam, ka viņa arī to visminimālāko, kas
jāprasa no valdības ka no orgāna, kas zināmā mērā
var vadīt ari Saeimas vairākumu, nav izdarījusi.
Valdība nav paradījusļ nekādas gribas, nekādas pro-
grammas saimnieciskas dzīves kārtošanā. Valdība
pilnīgi palaižas uz labu Jaimi. Tādā gadījumā, pro-
tams, jārēķinās ar visādam nejaušībām. Ja mēs gri-
bēsim ta vel turpmāk saimniekot, tad varam iegrimt
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galīga purva, ta ka velak pat pie vislabākās gribas
un saprata vairs nevarēsim izlabot nodarītās kļūdas
un iegūt atpakaļ pazaudēto.

Cienījamie deputātu kungi! Gribu teikt dažus
vardusarī par Latgales lietam. Par tam man jāru-
nā

^
tapec, ka visu laiku Latgales saimnieciskie ap-

stākļi ir bijuši citādāki nekā pārējā Latvijā. Šo bal-
tu dienumusu saimnieciskie apstākļi krasi atšķiras
no pārejas Latvijas, tapec visi tie devumi, kas nāk
no valsts katla, uz Latgali atsaucas citādāk — tie
vienkārši neaiziet līdz Latgalei.

Ja mēs salīdzinošigribētu novērtēt mūsu saim-
niecisko polītiku, tad būtu jāsaka, ka latgalietis dabū
tik pat daudz ka tas lacis, kas bija sējis auzas kopā
ar zemnieku. Kopa bija sējuši, lācis bija celmus plē-
sis u. t t, bet kad vajadzēja kult, tad zemnieks bija
saņēmis graudus, bet lācim atlikuši tikai salmi. Tas
izriet no tas saimnieciskās polītikas, no tiem saim-
nieciskiem solījumiem, ar kuriem ir lielījušies tie
mūsu Latgales pārstāvji, kas sastāv koalicijā. Ar
šiem solījumiem iznāk uz mata tas pats, kā tam lā-
cim, kas saņēmis tikai salmus. Kāpēc? Tāpēc, ka
saimnieciskā attīstība šinī apgabalā nav sasniegusi
to attīstības stadiju, kāda ir pārējā Latvijā; tāpēc
tos likumus, kas, varbūt, vienā otrā gadījumā ir do-
māti arī Latgalei, mūsu apgabals nespēj izmantot tā-
dos apmēros, kā tas būtu vajadzīgs.

No sviesta piemaksām Latgale ir dabūjusi ne
vairāk par 5% un patlaban saņem vēl mazāk. No
bekona piemaksām Latgale ir saņēmusi ne vairāk
par 2%>: (F. Mendera starpsauciens.) — Es par to
nebalsoju, Mendera kungs, es tūliņ par to parunā-
šu. — No cukurbietēm, kurām valdība agrāk stipri
paaugstināja cenu, mūsu Latgale tāpat nekā neda-
būja, jo tikai pēdējā laikā Latgalē tika ievesta arī
šī jaunā kultūra. No garantētām kartupeļu cenām
Latgale atkal nesaņēma gandrīz nekā, jo visi spirta
brūži, kuriem var nodot kartupeļus par garantētām
cenām, atrodas Kurzemē un Vidzemē un Latgalē ir ti-
kai kādi 2 spirta brūži —• no kādiem apmēram 50 brū-
žiem. Šie ir tie lielākie atbalsti, šieir tie lielākie poste-
ņi, ar kuriem valdība ir gribējusi nākt pretim zemnie-
cībai, bet, kā es jau teicu, mūsu apgabalā tie nav pil-
nīgi izmantoti. Ja šie līdzekļi būtu doti tiem, no
kuriem tiek ņemti, tad būtu cita runāšana, un varētu
par to tik daudz nesūdzēties; bet man jāsaka, ka~"ta-
gad šos līdzekļus ņem no visa kopējā valsts katla,
kur latgalieši samaksā netiešos nodokļos tik pat
daudz kā Kurzeme un Vidzeme, bet atpakaļ līdzekļi
aizripo pavisam citā proporcijā.

Ir bijuši tādi ieskati, ka ja vienā vietā ir kāds
iztrūkums, tad šis iztrūkums kompensējams ar ko
citu citā postenī. Pagājušo gadu mums bija liela ru-
nāšana par to, ka lai kur vajadzīgi sabiedriskie dar-
bi, bet Latgalē tie vajadzīgi pirmām kārtām, jo zie-
mu tur veseli simtstūkstoši cilvēku paliek bez dar-
ba un maizes. Lai gan pagājušā gadā sabiedriskiem
darbiem budžeta kārtībā bija atvēlēti diezgan plaši
līdzekļi, tomēr uz Latgali aizgāja tikai drusku vai-
rāk pār 2 miljoniem latu no 12 miljonu kopsummas.
Ta tad ari šinī ziņā Latgalei neiznāca attiecīgā da-
la, kas bija vēlama un nepieciešama; par citiem
posteņiem nemaz nav ko runāt.

Runājot par administratīvo aparātu, jāsaka, ka
administratīvais aparāts, kas mūsu budžetā paņem
lauvas dalu, par 95%'—99% sastāv no kurzemnie-
kiem un vidzemniekiem. Katrs ierēdnis ne tikai ēd,
bet arī kaut ko atlicina; tādā kārtā saimnieciskais
efekts, ierēdņu algu pārpalikums nāk par labu at-
kal tikai Kurzemei un Vidzemei, bet Latgale arī šinī
ztņā nedabū nekā. Pavisam apieta ir latgaliešu
taisnīgā prasība: dodiet iespēju mūsu dzīvei atzelt;
gādājiet par to, lai mēs tās summas, ko samaksājam

par labu valstij, tādā vai citādā veidā saņemtu at-
pakaļ! — Pēc manas saprašanas tas jādara katrai
valdībai, kas saimnieciskā dzīvē grib rīkoties tais-
nīgi; tas jādara katrai valdībai, kas grib ievērot
arī mūsu trešās zvaigznes — Latgales vajadzības
un intereses, un kas grib drīzāk iznīcināt to vēstu-
risko plaisu, kas pastāv vēl līdz šai baltai dienai.
Atkarība no ta, par cik Latgale saimnieciski atzels,
par tik vienota un stipra paliks Latvijas valsts.
Valsts uzdevums ir par to padomāt un nākt pretim
tiem apgabaliem, kuru prasības ir taisnīgas. Līdz
šim, diemžēl, tas nav darīts. Lai gan Bļodnieka
valdība ir solījusi būvēt cukura fabriku Rēzeknē un
veicināt arī citus pasākumus Latgalē — vismaz
«Latgolas vordā" un «Jaunā vordā", ko izdod Ru-
bulis, tas bija bagātīgi sasolīts; bija solīts, ka tas
būšot katra ziņā — līdz pavasarim droši tas būšot
Kristīgie tad teica, ka ja tas nebūšot, valdību gāzī-
šot Latgales zemniekiem ir sasolīts pilnām riekša-
vām. Viņi tagad gaida šo solījumu pildīšanu, bet
valdība šos _ solījumus nepilda. Nekur nav redzams,
ka šinī ziņa būtu kaut kas labots, vai grozīts.

Kādā situācijā mūsu apgabals tagad ir nokļu-
vis? Mūsu pašvaldībām jānīkuļo, tās nespēj galus
ar galiem savilkt kopā. Laikrakstos raksta, ka dzī-
ve Latgalē nīkstot tāpēc, ka latgalieši neprotot saim-
niekot. Kungi, ka var saimniekot, ja centrā ir šāda
netaisna rīcība? Latgales apgabals netiešos nodok-
ļus maksa tāpat, bet savu daļu, kas tam pēc taisnī-
bas pienākas saņemt atpakaļ, nesaņem; tāoēc Lat-
gales pašvaldības un zemniecība nīkuļo. Labi vēl,
ka pagaidām nepiedzen vecās saistības. Tāds pa-
gaidu stāvoklis, kāds pašlaik ir nodibinājies, ilgāk
nevar turpināties. Pagājušā gadā pirms ziemas-
svētkiem devām lielu atvieglojumu zemniekiem, at-
liekot uz 2 gadiem zemes bankas gadskārtējo parā-
du deldējumu un procentu nomaksu, bet šis lielais
atvieglojums ir tikai uz laiku. Kas būs pēc divi ga-
diem — vai par to valdība ir padomājusi? Tā ir
liela laime zemniekiem

^
ka ir piešķirts pagarinā-

jums; ja viņiem tā nebūtu, viņiem būtu jālaiž savas
saimniecības ūtrupē. Kas attiecas uz privātiem pa-
rādiem, tad arvien vairāk un vairāk sakrājas papīrī-
ši, kas sludina pagastos par attiecīgo zemnieku
saimniecību izūtrupēšanu. To nevar saukt par nor-
mālu parādību.

Šeit nekādi atsevišķi atvieglojumi neko nevar
dot. Te jānāk no centra ar sapratīgu roku un jā-
dod iespēja latgaliešiem dzīvot. Doma, ka tie Lat-
gales pabērni — tiebatraki, kas katru gadu spiesti
Kurzeme un Vidzemē meklēt darbu, varēs visu Lat-
gali pabarot, ir aplama. Latgalē uz vietas paliek
daudz sīkzemnieku, kas arī prasa, lai viņiem dod ie-
spēju dzīvot. Arvien vairāk tās balsis pieaug. Ar
to jārēķinās.

Kamēr Latgales zemnieki dzīvoja pilnīgā naba-
dzība un tumšā, tikmēr viņi nevarēja prasības uz-
stādīt Latvijas pastāvēšanas laikā Latgalē pieaug
izglītība, un līdzar to latgaliešiem pieaug arī dabī-
gas saimnieciskās prasības, kuras neievērojot, val-
dība var veicināt tikai pretvalstisku elementu pie-
augšanu. Es uz to aizrādu, jo vēl arvien apstākļi ir
ļoti drūmi un smagi. Apzinīgs darba spējīgs cilvēks
nevar atrast darbu. Otrkārt, ja kāds latgalietis ari
atrod darbu, viņam neizsniedz pienācīgo atalgojumu.
Tāpēc jāsaka tiem Latgales pārstāvjiem, kas ieiet
koalicijā, ka viņiem vienreiz jāsaprot, ka tāda mīkst-
čaulība un pieticība no viņu puses tālāk nevar tur-
pļnāties. Nevar ilgāk turpināties pakļaušanās vai-
rākumam — pakļaušanās tam, ko teiks Bērziņa
kungs, apmierināšanās ar mazumiņu, piekrišana aiz-
rādījumam, ka vairāk pretim nākt nevar, tāpēc ka
nav iespējams.
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Kad sava laika radās jautājums par Rēzeknes
cukura fabriku, kas nav rimis līdz šai dienai, tas ra-
dās sakara ar to, ka Latgales zemnieki cerēja no
ta ko labāku iegūt un mantot vismaz nākotnē. Man
jāsaka, ka, pateicoties zināmai propagandai, ne-daudz gadu laikā Latgales apgabalā cukurbiešu kul-
tūra ir stipri attīstījusies, un ļoti var būt, ka tuvākos
gados ta pat pārspēj Kurzemi un Zemgali. Latgalē
cukurbiešu ražošanai ir dabisks pamats, tāpēc te arī
vajadzīga iestāde, cukura fabrika, kur cukurbietes
pārstrādāt. Šis jautājums tomēr vēl šo baltu dienu
nav izšķirts, lai gan solīts ir. Latgales pašvaldības
un tāpat arī atsevišķas grupas ir uzstādījušas kate-
gorisku prasību celt cukura fabrikas, un no tās sola
neatkāpties. Tas latgaliešu grupas, kas ieiet paš-
reizēja koalīcija, arī solīja, ka cukura fabrika būs,
ka, sastādot šo valdību, Blodnieks esot apsolījis pa-
redzēt attiecīgu summu šai vajadzībai. Tagad mēs
šādas summas neredzam. Ir gan paredzēti līdzekļi
Liepājas cukura fabrikai, bet ne citai kādai. Šai
ziņa budžets katra ziņa_ ir labojams. Kungi latga-lieši, kas ieejat koalīcija, jums jāpanāk šī budžetalabošana; bet ja jus to nedarīsit, tad tas jādara pā-
rējiem deputātiem, kas grib aizstāvēt Latgales pra-
sības.

Ja paskatāmies uz budžetu vispār, tad bez baz-
nīcu pabalstiem, kas paredzēti_ atsevišķām konfesi-
jām, un bez pabalstiem dažādām skolām neredzam
nevienas_ citas summas, kas nāktu par labu Latgalei.
Ja tas_ ta, tad tiešam ir nesaprotami, par kādām
skaistam acīm jus esat pieļāvuši dot citiem, Latgalei
neka neprasīdami. Latgales progresisti nesaprot, un
jāsaka — ne tikai Latgales progresisti, bet arī visi
Latgales apzinīgie zemnieki nesaprot šādu kristīgo
un Dzeņa-Rubuļa rīcību un uzskata to par vienkāršu
padošanos vairākumam, par apmierināšanos ar to,
kas nokritīs no kungu galda. Šāda jūsu rīcība mūs
nevar apmierināt, un ta neapmierina arī visu Lat-
gali. Lai gan par to ir daudz runāts un pat skaistas
dzejasdzejotas, bet Latgalei no tā nekas netiek; Lat-
galei jādod kas reāls, citādi plaisa starp Laatgali un
parejo Latviju aizvien vēl paliks plaisa, un to, kas
vel no vēsturiskiem laikiem atlicies, mēs nekad ne-izlabosim

^
Ja mēs gribam ko labot, tad budžets at-tiecīgi jāpārkārto. Es domāju, ka šodien radīsies at-

tiecīgs vairākums, kas budžetu nodos atpakaļ bu-
džeta kommisijai, lai ta to pārkārtotu tā, ka būtu
apmierinātas ari Latgales prasības.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kaļļistratovam.

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krie-
viski)*).

Priekšsēdētājs jP. Kalniņš: Vārds deputātam
Spoļanskim. _ Deputāta Špoļanska nav zālē. Vārds
deputātam šlakanam. Deputāta Šlakana arī nav
zāle. Vārds deputātam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godājamie de-
putāti! Apspriežot šī gada budžetu, negribu teikt
garu runu, sīkumos analizējot visu mūsu saimnie-
cisko stāvokli un arī visu priekšā stāvošo budžeta
projektu; gribu apstaties_ tikai pie dažiem svarīgā-
kiem jautājumiembudžeta, mūsu saimnieciskajā po-
litika un valdības darbībā. —

Apstākļi, kādos mēs šodien apspriežam valstsbudžetu, ir pavisam nenormāli un dīvaini. Šo bud-
žetu taču ir sastādījusi un iesniegusi Saeimai Bļod-
nieka valdība,_un ta tad atbildīga par to visā visumā
un galvena kārta ir jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
frakcija; tomēr debates par šo budžetu redzam, ka

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

budžeta īstie aizstāvji, tā autori it kā nav vairs
jaunsaimnieki un sīkgruntnieki, bet viņu vietā ir liel-
saimnieki un lielgruntnieki — tie ar visu krūti iestā-jas par _šo _ budžetu, atzīst to par savu budžetu un
ari deklarē, ka tas ir vienīgais iespējamais, ka tas
ir vienīga izeja, un ka nekādi citi budžeti, nekādi
citi projekti tagad nemaz nav iespējami.

Ta tad no Bļodnieka kunga valdības un arī no
jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcijas darbības
līdzšinēja valdība ir radies rezultāts, kas, laikam,
pašiem jaunsaimniekiem un sīkgruntniekiem sevišķipatīkams vairs nav, bet ko viņi, laikam, aizstāvēs,
tapec ka to darīt viņus spiež lielsaimnieki un liel-
gruntnieki.

Es negribu šeit: apstāties pie vispārējās- krizesanalizēs, pie tagadeja_ stāvokļa aprakstīšanas, ciktas grūts — tas jau, ta sakot, ir puslīdz zināms; betes gribu apstāties pie tas saimnieciskās politikas da-ļas, kuru te arvisu krūti aizstāvēja Celmiņa kungs,
un kuru zināma mēra pabalstīja arī latgalieši — arī
trasuna kungs sava runā.

Te jau vairākkārt pie atsevišķiem jautājumiem
ir noradīts,_ka, ja mes runājam par piemaksu poli-tiku, par tam augstajam cietam cenām, kādas pa-stāv, tad laikam pret tam neceltos iebildumi ne no
vienas puses, ja šai piemaksu politikai nebūtu arīotra puse — nebūtu ļaudis, kuriem tas viss jāsa-maksā. Tā ka maksātāji ir iedzīvotāju vairākums,nevis mazākums, un ta ka rezultātā šī piemaksu po-litika neizved valsti no ta sastinguma stāvokļa, kā-da mušu saimnieciska dzīve atrodas, tad mēs ceļamiebildumus pret piemaksu polītiku pēc būtības. Šieiebildumi rodas vel tapec, ka savā iekšienē, t. i. at-tiecība pret tiem, kuri šīs.piemaksas saņem, šīs pie-maksas ir netaisnas un valsts kasei neiespējamas.

Man jānorāda uz dažiem piemaksu artikeļiem,kādas summas_ piemaksas sastāda šinī budžetā, unvai tas ir iespējamas, vai nav.
Budžeta projektā, kas pašreiz ir mūsu apsprie-

šana, sviesta piemaksām paredzēts 12.200.000 latu.
Liekas, ka visiem tiem_ kungiem, kas ar šīm pie-
maksām ir drusku sīkāki pazīstami, ir zināms, ka
šis skaitlis budžeta nav pietiekošs, ka te vajadzēja
but citam skaitlim. Šis skaitlis nav pietiekošs tā-pēc, ka jaunajā sviesta piemaksu likumprojektā, kas
Saeima gan vel nav apspriests, bet kas jau šinīs die-
nasnaks plenārsēdes dienas kārtībā, un par ko jau
runa, ka Saeimas vairākums to pieņems, sviesta
piemaksas ir gan pazeminātas no Ls 2.50 uz Ls 2.20,
tomēr jūs zināt, ka pēdējie notikumi un starptau-
tiskas attiecības ir tādas, ka par sviestu tuvākā nā-
kotne arēja tirgu nav cerības saņemt vairāk par
vienu latu. Ja nu arēja tirgu iespējams dabūt tikai
1 latu par kilogramu, un ja_ ir garantēta cena Ls 2.20,
tad, man šķiet, visiem bus skaidrs, ka jāpiemaksā
Ls 1.20. Es domāju, ka es nepārspīlēju šo skaitli,
ja es tāda augstuma šīs cenas uzstādu.

Ja nu šinīs apstākļos paskatāmies eksporta dau-
dzumu, tad jāsaka, ka visus pēdējos 3 gadus, sākot
ar 1930. gadu, t i. 1930., 1931. un 1932. — un, esdomāju, ka lielu iebildumu te nebusj'a es šeit minē-
šu arī 1933. gadu — šis eksporta daudzums būs
tāds pats ka iepriekšējos 3 gadus, t. i. ap 18,5 miljo-
ni kilogramu. Gulbja kungs krata galvu, ar to sa-
cīdams, ka nebūs tik daudz. Man acumirklī nav pie
rokas paši pēdējie dati, ka sviesta eksports krīt, bet
es domāju, ka, izejot no tām cietām cenām, kādas
tagad garantētas, ja piemaksas daudz maz laikā iz-
sniedz, tas stipri daudz nesamazināsies, un tie 14
miljonļ kilogramu, ar kuriem valdība it kā rēķinās,
bus pārak mazs daudzums

^
jo tik tālu eksports ne-

samazināsies, un tapec jārēķinās ar to vidējo caur-
mēru, kāds ir bijis pēdējos gados.
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Ja pieņemam, kaeksports būs 18.500.000 kilo-
gramu, un piemaksu rēķinam Ls 1.20, tad, kungi, jūs
paši varat izrēķināt, cik iznāk kopā. Tā būs viena
summa pāri 22 miljoniem latu. Ja arī pielaistu, ka
eksports varētu krist uz zemāku skaitli, tad tomēr
būtu jāapstājas pie kādiem 20 miljoniem latu, kas
gada laika būtu vajadzīgi piemaksām. Tad mums
atkrīt aprīlis, maijs un jūnijs — 3 mēneši; bet arī tad
mes varētu nosviest nost tikai attiecīgo daļu, bet vi-
sa pāreja daļa būtu jāparedz nākošā gada budžetā.

Arī tas stāvoklis, ka tagad atvelk parādus, šo-
brīd ir nenormāls. _ Sakait, kā to var darīt, ka val-
dība_ rīcības kartība uz likuma pamata tagad atvelk
cilvēkiem zļnamas summas un norēķina no parā-
diem, bet tas neiemaksā tanī fondā, kur parāds ie-
taisīts! Galugala iznāk neiespējams stāvoklis: nau-
du gan iekasē, bet fondā, no kurienes nauda ņemta,
atpakaļ neiemaksa. Vislabākā gadījumā var teikt,
ka tas ir viens iekšējs valsts aizņēmums, ko no
zemniekiem iekasē, bet neatdod tam fondam, no ku-
ra nauda sava laikā izsniegta. Protams, tā saim-
niekojot,_mēs nonākam pie tā, ka gadu pēc gada ar
vienu rāvienu mēs nostrīpojam milzīgas summas
fondos, dzēšam vai vienkārši likvidējam tās tāpēc,
ka visu laiku valsts ir aizņēmusies, piedzenot no
zemniekiem vai arī nemaz nepiedzenot

Man jums jāaizrāda, ka nupat plenārsēdei ir ie-
nācis no kommisijām likumprojekts par norakstīju-
miem sēklu fondā. Sēklas fondu, kas ir 15 miljonu
latu liels, mēs esam izdzīvojuši tukšu, un formāli tanī
paliek pāri tikai 2,5 miljoni latu.

Pārejot pie bekona piemaksām, man jāaizrāda,
ka bekonam budžetā esam paredzējuši 1.570.000 la-
tu, bet stāvoklis, kāds tagad ir noskaidrojies, ir tāds,
ka vajadzīga būs daudz lielāka summa, lai šīs pie-
maksas izsmegtu visu gadu un tās patiesi arī izmak-
sātu. Protams, ja ies to ceļu, ko iet tagad, kad ne-
var vairāk izdot, kā ieņem, un lauksaimniekiem var
atstāt «cedeles", tad, protams, ar šo summu var iz-
tikt; bet tas arī nav normāli, un tāpēc būs jārēķi-
nās ar lielāku summu, nekā tagad ir uzņemts
budžetā.

Liniem uzņemti 3,5 miljoni latu. Pie šī jautā-
juma es ilgāk neapstāšos, jo par to mēs jau nesen
runājam. Ja ievēro to, kas ir pieņemts, tad 3,5 mil-
jonu latu vietā būs vajadzīgi 7 vai 8 miljoni latu, kas
bus jāpiemaksā liniem. Ja atstās visu piemaksu no-
kārtošanu uz vēlāku laiku, kā tas tagad ir skaidri
redzams, tas novedīs pie tā, ka, nākošā gada bu-
džetu uzstādot, nevarēs galus ar galiem savest kopā.
Tad nebūs nekādu citu avotu, no kurienes ņemt lī-
dzekļus, lai tādā veidā izdevumus segtu. Tāpēc es
domāju, ka budžets piemaksu ziņā ir nereāls, un tā-
pēc kredītoperācijas vai kā tās iepriekšējie runātāji
nokristīja — krēditmachinācijas — būs, jātaisa
vēl plašākos apmēros, nekā tas budžetā ir pare-
dzēts; un tās te jau ir pietiekoši plašas par vese-
liem 15 miljoniem latu.

Nonākam pie otras daļas — cietām cenām,
par ko saka, ka tās neesot piemaksas. Tagad mums
jārunā par šī jautājuma būtību.

Bļodnieka kunga valdība savas galvas personā
taču noteikti bija izteikusies par to, ka tagadējās
augstās maizes cenas šinīs krizes laikos jāsamazi-
na, un ka tas esot viens no šīs valdības uzdevumiem.
Patiesībā līdz šim brīžam valdība nav iesniegusi ne-
vienu likumprojektu par tagadējo labības cenu gro-
zīšanu. Ja kommisijās ir apspriests jautājums par
maizes labības cenu pazemināšanu, tad tas ir darīts
uz sociāldemokrātu frakcijas ierosinājumiem, ko vi-
ņi iesniedza jau agrākās sesijās, bet ko līdz šim ne-
laida dienas kārtībā.

Es gribu teikt gluži pretējo. Jaunsaimnieku un
sīkgruntnieku frakcija ir aktīvi uzstājusies pret la-
bības cenu grozīšanu un pret maizes cenu pazeminā-
šanu. Mēs esam diezgan jocīgā stāvoklī. Viena
Saeimas kommisijā — finanču, tirdzniecības un
rūpniecības kommisijā, runājot par tagadējām mai-
zes_ cenām, ir atzinusi tās par pārmērīgi augstām,
ievērojot tagadējos mazos ienākumus, un ir nolē-
musi likt priekšā valdībai šīs cenas pazemināt. Ja
valdība tās nevarētu pazemināt citādi, tad varētu
pazemināt cenas tiem labības krājumiem, kas ir val-
dības rīcībā, no kuriem tagad izsniedz labību lieliem
dzirnavniekiem, maizniekiem u. t. t, jo visi privātie
iepirkumi, kas pagājušajā gadā ir sastādījuši
gandrīz pusi

^
no valdības iepirkumiem, ir iz-

beigušies; tāpēc dzirnavniekiem un arī maiznie-
kiem nav neviena cita avota kā tikai valsts un val-
dības labības krātuves.

Kommisijā šādu lēmumu ir pieņēmusi un to pa-
ziņojusi valdībai; bet līdz šai dienai mēs neesam
dzirdējuši no Bļodnieka kunga valdības nevienu rī-
kojumu par šī kommisijās lēmuma pildīšanu. Nav
arī paziņots, ka to nepildīs, ka maizes labības cenas
nepazeminas. Rupjā rudzu maize centrālā koopera-
tīva visu pēdējo laiku maksā 25 santimi kilograms.
Kooperatīvi ir paziņojuši, ka tad, ja valdība cenas
nepazeminas un nespers arī nekādus citus soļus, vi-
ņiem par valdības labību būs jāmaksā vairāk nekā
par privātiem iepirkumiem1. Arī kooperatīvi ir biju-
ši spiesti grozīt maizes cenas, paaugstinot tās par
2 un 2,5 santimiem par kilogramu. Visas privātās
maiznīcas ir paaugstinājušas maizes cenu daudz lie-
lakajnērā. Rupja maize tagad maksā 30—32 un pat
vairāk santimu kilograms. Tas ir tanī laikā, kad
bezdarbnieku armija vēl ir liela, kad Latgalei pašai
nav maizes, ko esj, un kad Vidzemes un Kurzemes
piekrastes un mazāk auglīgos apvidos ir spiesti pirkt
rudzus, maksājot par tiem dārgu cenu. Nekādus
soļus nesper, kaut gan dažas Saeimas kommisijās
par to ir lēmušas.

Es gribu jautāt Celmiņa kungam, kurš ļoti aiz-
stāvēja līdzšinējo polītiku arī šinī ziņā: ja jūs varat
uzņemt budžetā bez kaut kādas locīšanās vairāk kā
12 miljonu latu sviesta piemaksām, kuras taču iet
samēra mazākam iedzīvotāju skaitam nekā ir mai-
zes patērētāju, kuri neprasa vairāk kā 1 miljonu la-
tu uz visiem tiem krājumiem, kas atrodas Zemkopī-
bas ministrijas rīcībā no vecās ražas līdz jaunajai
maizei, vai ar to jūs neesat parādījuši viskrasāko
šķiru politiku? Jūs aizstāvat lielsaimniekus, mēģi-
nādami izdabūt miljonus no tukšas kases, uzliekot
ierēdņiem un citiem iedzīvotājiem lielākas nastas,
bet tanī pašā laikā jums nepaceļas rokas, lai kaut
par 1 miljonu pazeminātu cenas tiem labības krāju-
miem, kas ir valdības rīcībā, par labu bezdarbnie-
kiem un citiem strādniekiem'. ('/_. Celmiņš no vie-
tas

^
„yai tad maize ir kļuvusi dārgāka?") — Jā,

ir dārgāka! Man ir oficiālas ziņas, ka maizes ce-
nas ir paaugstinātas par 2,5 santimiem kilograms
pat kooperatīvos, tāpēc ka nevar segt izdevumus,
ko iekasē Zemkopības ministrija. (/_. Celmiņš no
vietas: «Rīgas pilsēta ņem maizi no jūsu koopera-
tīva par 23 santimiem kilogramu.")

Celmiņa kungs saka, ka Rīgas pilsēta pērkot
maizi par 23 santimiem kilogramu. Tas, varbūt, ir
taisnība, jo Rīgas pilsēta pērk milzīgu daudzumu vi-
sam savam patversmēm; bet tie, kas pērk veikalā
kilogramu un mazāk, nekur par šo cenu maizi neda-
būsļ tāpēc spriest pēc tās_ cenas, ko maksā Rīgas
pilsēta, ir gaļīgi aplami. Ta būtu dzīves tiešamības
viltošana; tādas cenas nav. Es minēju šo piemēru,
lai parādītu, ka jūs esat noteikti un kategoriski pre-
tim tur, kur uz valsts rēķina būtu jāņem kaut 1
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miljons latu par labu strādniekiem un citiem dar-
ba ļaudīm.

Es negribu sīkāk kavēties pie maizes jautājuma
analizēšanas, jo mums pie tā būs jāpakavējas, kad
Saeimā ienāks maizes palētināšanas likumprojekts.
Gribu tikai konstatēt, ka maizes labību pārdod ti-
kai lielās saimniecības, bet mazās saimniecības mai-
zes labību tik pat kā nepārdod. Bez tam man te jā-
piezīmē, ka maizēs labību pārdod tās saimniecības,
kam ir laba zeme. Tā tad te mums jāievēro, ka
pirmkārt, maizes labību pārdod lielās saimniecības,
un, otrkārt — saimniecības ar labu zemi.

Ja apstājamies pie ražošanas izdevumiem, tad
«Ekonomists" — Finanču ministrijas oficiālais žurnāls
konstatē, ka ražošanas izdevumi lielām saimniecībām'
un saimniecībām ar labu zemi nav lielāki par 12—14
latu par kvintalu, bet valdība tanī pašā laikā mak-
sā par maizes labību — par rudziem 22 latus un
par kviešiem . 27 latus parkvintalu; tā tad val-
dība pārmaksā lielas summas, pārmaksā apmēram
10.000.000 latu gadā. Šo summu ikgadus paņem no
maizes patērētājiem.

Tālāk man jāsaka, ka šos 10.000.000 latu nesa-
dala starp visu zemniecību. Trasuna kungs loti mal-
dījās, savā runā aizrādīdams, ka labības piemaksas
aizejot visai zemniecībai. Tas tā nebūt nav. Savas
runas beigu daļā viņš pats bija spiests konstatēt, ka
Latgale no šīm piemaksām neko nesaņem. Man jā-
aizrāda, ka. labības piemaksas nesaņem ne tikai Lat-
gale, bet arī Vidzeme, Kurzeme un pat daži Zemga-
les apgabali, kam nav attiecīgas rudzu un kviešu
zemes. Gluži otrādi — šie apgabali ne tikai nesa-
ņem piemaksas, bet paši spiesti pirkt maizes labību.
Sīkie zemnieki un zvejnieki gar jūrmalu ir spiesti
maksāt dārgas labības cenas turīgiem saimniekiem.

Lūk, tāda ir patiesība šai jautājumā; tāpēc es
arī nevaru sacīt, ka tagad visa zemniecība tiek at-
balstīta ar cietām cenām. Zemniecības aizstāvjiem
te vajadzētu nākt un teikt, ka šīs piemaksas ir ne-
taisnas un ka jāatrod veids, kā tās taisnīgāk sadalīt.
Ja piemaksas gribētu paturēt, bet taisnīgāk sadalīt,
tad būtu jārunā par piemaksām uz aramo zemi vai
par piemaksām kādā citādā veidā, lai šīs piemaksas
saņemtu visas lauksaimnieku grupas.

Bez šīm piemaksām ir arī citas piemaksas. Te
Breikša kungs jau teica, ka par maizes labību tiek
piemaksāts 10.000.000 latu klāt pie pašizmaksas.
Tāpatvairākkārt no šīs katedras ir aizrādīts, ka
Latvijā pastāv tik augstas cukurbiešu cenas kā ne-
vienā valstī Eiropā. Es lūgtu uzrādīt otru tādu val-
sti, kur cukurbiešu cenas būtu tik pat augstas kā
Latvijā. Ir gan Valstis, kur cenas ir trīsreiz zemā-
kas nekā Latvijā. (Sauciens no vietas: «Kur tas
tā ir?") ČekosloVaķijā! Pie mums maksā 40 latu
par tonnu, bet Čekoslovaķijā — 16 latu, tā tad
gandrīz tikai 1/8 tās cenas, kādu par cukurbietēm
maksā Latvijā. Bohemijā maksā 16 latu ar santī-
miem, Zviedrijā — 23 lati, Lietuvā 28 lati, Anglijā
— 30 latu. Kā teicu, nav nevienas valsts, kur par
cukurbietēm maksātu vairāk nekā maksā Latvijā.

Ja te nāk uz šīs katedras un motivē, ka mums
tik daudz jāpārmaksā, lai veicinātu cukurbiešu ra-
žas pieaugšanu, tad šobrīd šis motīvs jau atkrīt. Ja
jūs paskatāties, cik ārkārtīgi strauji ir pieauguši cu-
kurbiešu sējumi, tad redzams, ka pieaugums ir
taisni neticams, un šogad mēs jau esam nonākuši pie
tā, ka Finanču ministrijai bija jāsper rigorozi soļi,
lai ierobežotu cukurbiešu sēšanu. Kur nu paliek ru-
na par to, ka cukurbiešu sēšana jāveicina, ja Finan-
ču ministrija ir spiesta dot rīkojumu, kas cukurbiešu
sēšanu ierobežo. Pabraukājiet pa Vidzemi un Lat-
gali: tur ir veseli apgabali, kuri ir sašutuši par to,
ķa ar viņiem neslēdz līgumus par cukurbietēm. Ta-

gadēja kārtība ir tāda, ka valdība pārvadā cukur-
bietes pa dzelzceļiem par velti, tāpēc katrs biešu
audzētājs ir brīvs no šiem izdevumiem, jocukurbie-
tes uz fabrikām ved uz valsts rēķina.

Tas liecina, ka šinī ļoti skaidrajā un krasajā jau-
tājumā Celmiņa kunga politika, lielzemnieku politi-
ka un, es teikšu, ne tikai lielzemnieku ?— tā ir spe-
ciāli Zemgales lielgruntnieku politika, jo uz turieni
viss aiziet —, šī politika tagad ir sasniegusi savu
kulminācijas punktu. Visi motīvi, ka vajadzētu pa-
plašināt cukurbiešu sējumu platību, ir apgāzti ar spe-
ciālo rīkojumu, kas neļauj šo platību pavairot. Šai
ziņa mes atkal pārmaksājam ļoti šaurām aprindām.

Kādām saimniecībām tad nu atkal šīs summas
nāk par labu, cik ir to saimniecību, kas nodod cu-
kurbietes? Mums nav statistikas par to, cik ir to
saimniecību, un kas tās par saimniecībām, kaut gan
šādam ziņām vajadzētu būt Mēs taču pārmaksā-
jam ap 4 miljoni latu, un jāsaka, ka šī summa atkal
nak tanīs pašās rokās, kas jau ir saņēmušas tos 10
miljonus latu par rudziem un kviešiem.

Te, varbūt, man teiks, ka citas aprindas saņem
cietas cenas par kartupeļiem. Tās dabū citi apgaba-
li, bet abas šīs piemaksas, abas šīs cietās cenas krīt
uz vienu un to pašu apgabalu; tas ir tas, kas saņem
piemaksas, bet cukuru pirkt ir spiesti visi — arī
tie paši laucinieki, kas savās saimniecībās patērē cu-
kuru, ir spiesti maksāt augstās cenas.

Valdības partijas ir nākušas ar tādu motīvu, ka
cukurbiešu cenas visā pasaulē esot ārkārtīgi aug-
stas, ka Latvija pavisam neesot tā zeme, kur esot
visaugstākās cukura cenas. Man šeit atkal jāuzstā-

. jas ar oficiāliem datiem, kādi ir par veselu rindu ze-
mēm, vecām valstīm, kultūras zemēm, bagātām ze-
mēm, kur cukura cenas ir nesalīdzināmi zemākas ne-
ka Latvija. Ņemsim, piemēram, Šveici; tur kilo-
gramscukura maksā tikai 30 santimu, bet pie mums
Latvijā — jau 65 santimi. Vai tā nav starpība?
Latvija cukurs ir divreiz dārgāks nekā Šveicē. Beļ-
ģijakilograms cukura maksā 33 santimi, Dānijā —
33 santimi, Zviedrijā — 35 santimi, Kanādā —
ta nu gan ir attālāka zeme, bet es varu minēt, ka
tur kilograms cukura maksā 37 santimi, Ķīnā —
37 santimi, Japānā — 47 santimi, un tad nāk Ang-
lija ar 46 santimiem.

Kā redzat šeit ir uzskaitītas vesela rinda val-
stu, un tikai pēc tam nāk Latvija ar saviem 65 san-
timiem. Kā redzat, starpība starp tām zemēm un
mušu valsti ir liela, pie kam nav arī vēl jāaizmirst,
ka vispārīgi dzīves_ dārdzības jautājums šais zemēs
ir citādāks nekā mūsu zemē; arī tas santims tur ir
citādāks nekā mūsu zemē, arī algas un izpeļņa tur
ir citādāka nekā mūsu Latvijas apstākļos. Ja ievē-
rotu arī šo motīvu, tad būtu jāteic, ka cukura cenas
pie mums ir nesamērīgi un neprātīgi augstas.

Viss tas ir tā iemesla dēļ, ka mēs ārkārtīgi pār-
maksājam cukurbiešu ražotājiem. Te nav līdzējuši
nekādi soļi, ko pagājušā gadā ir mēģinājuši spert
sociāldemokrāti. Mēs gribējām ievest noteikumu,
lai no šiem milzīgiem ienākumiem cukurbiešu ra-
žotājiem atvilktu kaut kapitālu cukura fabriku cel-
šanai, lai tie paši, kas nodos cukurbietes, arī finan-
cetu cukura fabriku celšanu. Tad nāca visādi ju-
ridiskas un citādas dabas argumenti, ka tas nav pie-
laižams. Arī sīkzemnieki — jaunsaimnieki un lat-
galieši — visi nobalsoja par šo argumentāciju, no-
balsoja par augstam cukura cenām. Ja Latgales
stāvoklis ir tik slikts un nabadzīgs, ja apstākļi tur
tik grūti, tad arī Trasuna kungs tomēr ir lielā mērā
līdzi vainīgs pie visas šīs saimnieciskās politikas un
pēdējas sekām, pie tiem nabadzīgiem apstākļiem, kā-
di šobrīd valda Latgalē.
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Budžeta deficīts jr aprēķināts uz 20 miljoniem
latu. Tanī ietilpst krēdita operācijas — 15 miljo-
ni latu un bez tam 6 miljoni latu par iekšējo aizņē-
mumu no ceļa obligācijām'. Tā tad ar aizņēmumiem
dala deficita tiek segta. Bet man jāsaka, deputātu
kungi, ja_ budžetu izpildīs, deficīts patiesībā būs
daudz lielāks. Mums budžetā nav uzņemti 3 miljo-
ni latu paradu samaksāšanai. Mēs ceram, ka valdī-
ba tekošos maksājumus neizdarīs, un tā, varbūt, būs
iespējams šos 3 miljonus latus nemaksāt. Tādā ga-
dījuma, varbūt, to izdosies realizēt, un tad par šiem
3 miljoniem latu nebūs, ko runāt. Bet var būt arī
citāds stāvoklis.

Tālāk — sabiedriskiem darbiem budžetā pa-
redzēts tikai 1,5 miljoni latu. Es domāju, ka tiklab
Bļodnieka kungs, kā arī Annusa un Rubuļa kungi
— visi attiecīgie ministri, kas šo jautājumu pārzi-
na un šim jautājumā rīkojas, zina, ka ar šo summu
iztikt nevarēs. Ar to nekad nav varēts iztikt, un
tāpēc būs jāatrod līdzekļi, kā pavairot summas sa-
biedriskiem darbiem. Ja vēl Skujenieks savā laikā
nāca ar paziņojumu, ka sabiedriskiem darbiem tiks
izdoti 10 līdz 12 miljoni latu pēdējā gadā, tad ir
skaidrs, ka tie ienākumi, kas nāk no tā saucamā
bezdarba apkarošanas fonda, kas kopsummā var iz-
taisīt tikai savus 4, augstākais 5 miljoni latus ...
(starpsauciens) — neienāks Bļodnieka kungs! —
Ievērojot, ka visas algas ir samazinātas, un ka atvil-
kumi tāpat samazināsies, tie nepieaugs līdz iepriek-
šējam apmēram. (Starpsauciens.) — Nē, tas ne-
kad nav bijis! Likums par atvilkumiem no darbi-
nieku algām kopā ir devis 4.150.000 latu. Bļodnie-
ka kungs, man šeit ir skaitļi, to var aprēķināt, un ja
nākušas klāt dažas maksātāju kategorijas, tad tās
tik daudz nedos. Nākošo rudeni jums būs jāatrod
līdzekļi, lai sarīkotu sabiedriskos darbus, jo pār-
traukt sabiedriskos darbus un atstāt bezdarbniekus
likteņa varā taču nevarēs, ja tikai jūsu valdība tai
laikā vēl pastāvēs. Deficīts būs ap 4—5 miljoni la-
tu liels, kas kaut kur būs jārod.

Nav izpildīti arī likumi. Pilsētu būvniecības
budžetā paredzēts tikai 600.000 latu, bet vajadzētu
ap 3 miljoni latu. Lauku būvniecībai arī vajadzē-
tu ap_ 3 miljoni latu, ievērojot vēl to, ka ir atlikti
maksājumi un tie neienāks ne zemes, ne hipotēku
bankām. Bet lauku būvniecībai ir paredzēti tikai
250.000 latu. Te mēs nonākam pie veselas rindas
izdevumu, kas budžetā nav uzņemti, un kam līdze-
kļibūs jāatrod. Tāpēc šis budžets ir vēl vairāk ne-
reāls, nekā tas šobrīd izskatās, kāds tas ir celts
priekšā kommisijai. Tādos apstākļos šis budžets
mums tagad jāapspriež un jārunā kā par reālu bu-
džetu.

Man šķiet, visiem ir absolūti skaidrs, ka te tiks
piemērota tā formula, kas savā laikā ir pieņemta uz
jaunsaimnieku frakcijas ierosinājumu, ka vajaga rī-
koties ieņēmumu robežās. Kas no tā izriet? Iznāk
tā, ka no vienas puses, budžetu sastādot mēs sē-
žam budžeta kommisijā mēnešiem ilgi. Patiešām,
mēs esam sēdējuši budžeta kommisijā no janvāra
beigām, vai pareizāk — no janvāra vidus sākot
līdz jūnija sākumam. Mēs jau esam izskatījuši Sku-
jenieka valdības iesniegto budžeta projektu un arī
Bļodnieka kunga valdības iesniegto pārlabojumu sa-
balansējama veidā; mēs esam jau ilgu laiku no-
sēdējuši kommisijās un sēdēsim vēl šeit plenārsēdē
15—20 sēžu, apspriežot šo budžetu. (Starpsaucieni.)

Gulbja kungs, nekratait vis roku; paskataities
kancelejas datos, Jūs redzēsit, ka nevienu budžetu
mes neesam pieņēmuši ātrāk kā 15—18 sēdēs. Ta-
gad jau trešo sēdi turpinās vispārīgās debates, un
diezin, vai šovakar tās beigsim. Mēs ilgu laiku
esam nosēdējuši kommisijās un arī šeit sēdēsim vēl

Krājumā Saeimas Stenozrafu
birojā Ri_ā, Saeimas laukumā.

ilgu laiku, apspriežot budžetu; bet kāds būs rezul-
tāts? — Izlietos pārejas formulu — rīkoties ie-
ņēmumu robežās, un saimniecības departamenta di-
rektors vai Benšona kungs vadīs mūsu valsts saim-
niecību un pateiks, kam līdzekļi dodami un kam nav
dodami. No vienas puses valdība sola vienam un
otram. Viņas solījumi skan ļoti labi, liekas, ka ar
šādu stāvokli mēs varētu būt apmierināti, bet kad
līdzekļi būs jāatdod, tad atdos tiem, kam rokā ir va-
ra, kas var vairāk izspiest, kam ir lielāks iespaids.
Tie dabūs, bet tie, kam līdzekļi visvairāk vajadzīgi,
nedabūs neka.

Šinī ziņā man jāpiekrīt Trasuna kungam, ka šis
stāvoklis ir nenormāls un ka pārējas formula par
saimniekošanu ieņēmumu robežās, kas skan ļoti pa-
tīkami un labi, un par kuru liekas, ka tā būtu vie-
nīga izeja, patiesībā Saeimas un kommisijās darbī-
bu atcels, bet visu varu nodos ierēdņiem, kam dos
tiesības noteikt, kam līdzekli dodami un kāmi nav
dodami. Valdības koalicijas stiprākā partija varēs
līdzekļus dalīt kā patiks.

_ Kungi, ja šodien būtu laiks iedziļināties pagā-
juša gada budžeta realizēšanas ciparos un paskatī-
ties, ka pagājušajā gadā līdzekļi ir izdalīti, man lie-
kas, arī jūsu pašu vairākumam pilsonības deputā-
tiem būtu jāatzīst, ka tāda saimniekošana nav pie-
laižama. Acumirklī es nevaru to izdarīt, jo nav tik
daudz laika šo jautājumu sīkāk apskatīt un analizēt.

Paris vārdos gribu apstāties vēl pie mūsu saitn-
' niecības pārējās daļas.

Lielo piemaksu aizstāvēšanu motivē ar to, ka ja
nedošot piemaksas, tad sabrukšot mūsu eksports un
samazināšoties arī imports. Mēs palikšot pilnīgi bez
ārzemju valūtas. Blakus tam nāk teorija, kas mani
sevišķi pārsteidza; to dzirdējām no Celmiņa kunga
mutes — ka sociāldemokrāti esot tie, kas gribot
celt Ķīnas mūri apkārt Latvijai un dzenot augšā rūp-
niecības ražojumu cenas. Taisni tādu frāzi savā ru-
na lietoja Celmiņa kungs. Es domāju, ka tā vai nu
ir pilnīga saimniecisko jautājumu nezināšana, vai nop-
luks viltot apstākļus, ja tādas runas runā no šīs ka-
tedras. Celmiņa kungs, es Jums gribu jautāt: kas
bija tie, kas visupagājušo gadu stāvēja par augstām
rūpniecības muitām? Vai tie bija sociāldemokrāti?
Celmiņa kungs, fabrikas strādnieki un bezgalīgi aug-
stas muitas ir divi šķirtas lietas. Par fabrikas strād-
niekiem mēs esam runājuši — tas ir taisnība. Mēs
viņus aizstāvējām un aizstāvēsim arī turpmāk, bet
mes arī bijām tie, kas viņiem norādīja atsevišķos
gadījumos, kad fabrikanti sūtīja strādnieku delegā-
cijas Saeimas frakcijām virsū, lai panāktu augsto
muitu pastāvēšanu, ka augstās muitas neko nedod.

Vai Jus, Celmiņa kungs, esat aizmirsis, ka 1926.
gadā, kad šeit notika milzīga obstrukcija muitas jau-
tajumā,_ kas bija tie, kas veda nedēļām ilgu cīņu ar
sociāldemokrātiem, lai paaugstinātu muitu? Tagad
Jus apgriežat visu ačgārni un sakāt, ka sociāldemo-
krāti esot cīnījušies par augstām muitām. Es brī-
nos, ka Jūs kā Saeimas lielākās frakcijas līderis va-
rat nākt Saeimas sēdē ar tādām ačgārnām frāzēm.
Tādu runu Jūs varat runāt lauku sapulcē, kur ne-
viens nekā nezina .bet ne šeit Saeimā, kur katrs zi-
na lietas patieso stāvokli. Vēl nesen Jūs gribējāt pa-
augstināt muitas. Sociāldemokrātu frakcija uzstā-
jas pret to un pateica, ka viņa to nepielaidīs. Vēlāk
Jus ar savu vairākumu citā ceļā panācāt, ka valdī-
ba tiešām paaugstināja muitas līdz 300%' un 400%.

Šinī ziņā Bļodnieka kungs ir nonācis diezgan
neveikla stāvoklī. Trasuna kungs no šīs katedras
jau pateica, ka Ulmaņa kungs jau esot grozījis uz-
skatus šim jautājumā, bet Bļodnieka kungs akli se-
kojot Ulmaņa kungam. Patiešām, ja jūs izlasāt Ul-
maņa kunga pēdējās grāmatas «Kas jādara un kā"
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otro daļu, tad redzat, ka arī Ulmaņa kungs, ir nācis
pie citiem slēdzieniem, proti — ka ar muitām vēl
nevar visu panākt, ka tā tā lieta vēl neiet. Tā tad
arī Ulmaņa kungam bija jānāk pie slēdziena, ka ar
muitām vien vel nevar visu sasniegt, ka augstās mui-
tas vien vēl nevar nodrošināt visiem labu stāvokli,
ka tās nevar dot-labklājību ne zemniekiem, ne ci-
tiemi. Ulmaņa kungs ir atzinis, ka pa ceļu tālāk vairs
nevar iet

Saeima jau pagājušajā gadā uzdeva valdībai
pazemināt benzīna cenas, bet to jūs vēl līdz šai die-
nai neesat izdarījuši. (A. Bļodnieka starpsauciens.)
— Kur tad viņš ir? (A. Bļodnieka starpsauciens.)
Ja Jus, Bļodnieka kungs, to sakāt, tad es tam gribu
ticēt. (A. Bļodnieka starpsauciens.) Bet tas taču
ir par spirta piejaukšanu benzīnam, bet ne par ben-
zīna cenu pazemināšanu!

Deputātu kungi, Valsts kontrole jums var dot
datus par to, cik daudz dzelzceļu virsvalde un šose-
ju un zemesceļu departaments ir pārmaksājis Oelri-
cham par piegādātam eļļām un benzīnu. Man jāsa-
ka, ka tiešam jābrīnās par mūsu rūpnieku lielo at-
klātību. Ta nesen atpakaļ Oelrichs finanču kom-
misijai ziņoja, ka viņš ievedot naftu, no kuras diez-
gan liela daudzumā iegūstot benzīnu, apmēram 25%,
un ta varot labi pelnīt. Benzīna cenu viņš nepaze-
minot tāpēc, ka esot uzkrājušies diezgan lieli parādi,
tapec lai pagaidot, kamēr nokārtošot parādus, tad ari
cenas pazemināšot. Varbūt viņš gribē's uzkrāt arī kā-
dus kapitālus, un tikai tad varēs benzīna muitu pa-
zemināt Tas tikai pierāda, kā mēs rīkojamies atse-
višķos gadījumos. Šāda rīcība nebūtu pielaižama.

Valūtas jautājumā stāvoklis arī ir kritisks.
Mums bija milzīgi valūtas krājumi, kas 1928. gadā
sasniedza gandrīz 80 miljonus latu. Ja tagad gribam
pareizi rēķināt un ja atrēķinām summas, kas iemak-
sātas Latvijas bankā, latos un kas būtu tālāk jāmak-
sā valūta, bet ko uz pastāvošo līgumu pamata neda-
ra, tad mums jau tagad valūtas vairs nebūtu. Sa-
kait, kungi, vai jus valūtas jautājumā neesat izlieto-
juši visu savu mākslu taupīt valūtu, vai jūs neesat
ieveduši importa un valūtas kommisijās, vai jūs ne-
esat radījuši kontingentus, bet valūtas tomēr kā nav,
ta nav. Valūtas nav ne Latvijas bankā, ne Finanču
ministrija, bet, ka jau te tika runāts, ja aiziet uz
Torchiani kafejnīcu, tur valūtas ir, cik vajadzīgs;
tur valūta apgrozās miljonos, tiek sūtīta, un tiek
maksāta.

Tā tad jāsaka,_ka rezultātā visi ierobežojumi ne-
ko nav devuši. Tāpat arī jāsaka, ka stāvoklis, kāds
ir tagad, arī turpmāk nedos nekādus pozitīvus rezul-
tātus. Jādod pilnīga brīvība, vai, ja tas nav iespējams
— un es gribu piekrist, ka tas nav iespējams, —
tad jāpariet uz vienu noteiktu valsts saimniecības
plānu, uz noteiktu valsts iejaukšanos saimnieciskajā
dzīve_ un veselu nozaru pārņemšanu valsts kontro-
lēšana. Tas sevišķi nepieciešams tādai mazai ze-
mītei, kāda ir Latvija. Tagadējos apstākļos tiks iz-
mantotas visādas varbūtības, visādi sakari, visādas
iespējas pārvest pār robežu visu, ko grib, un pār-
vest tik daudz, cik grib. Jūs nepanāksi! to, ko gri-
bat panākt, bet dosit plašu iespēju uzzelt un iedzīvo-
ties lielai daļai spekulantu, tāpat, kā mēs to esam
piedzīvojuši visos jautājumos līdz šim. It kā speciā-
los nolūkos ir dotas licences augļu ievešanai, ir doti
arī citi atvieglojumi

^ u. t t.; bet rezultātā ir iznā-
kusi tikai sūdzēšanas, neapmierinātība un pavisam
nenormāls stāvoklis.

Tālāk man jāsaka pāris vārdu ari par iekšējā
tirgus un areja_ tirgus jautājumu kārtošanu.

Mūsu iekšēja tirgu cenu inspektors bija tas, ku-
ram vajadzēja dot kādus rezultātus; bet paska-
taities šī cenu inspektora darbībā! Šim cilvē-

kam, laikam, jr diezgan labi nodomi, bet viņš ir no-
stādīts neiespejamos_apstākļos — viņam- liek ķer-
ties pie tādiem jautājumiem', kas plašās iedzīvotāju
masas skar loti maz, bet neļauj apstāties pie jautāju-
miem, kas skar iedzīvotāju vairumu. Te jau minēja
alus jautājumu. Arī apaļus jautājumu bija liela cī-
ņa, un arī pie alus jautājuma bija viena svarīga fa-
ze._ Šis cenu inspektors bija izkalkulējis mūsu alus
brūžu milzīgo peļņu, ko viņi tagad saņem, un bija
devis rīkojumu, ka alus cenas pazemināmas; taču
maza alus brūžu īpašnieku saujiņa panāca, ka finan-
ču ministris apturēja cenu inspektora rīkojumu, lai,
ta sakot, varētu pārbaudīt, kāds ir patiesais stāvo-
klis. Annusa kungs, ja nebūtu bijis tā lielā spiedie-
na, kas nāca no sabiedrības puses gan zobgalību vei-
da, gan citādi, tad, varbūt,_tai lietā būtu atrasta ci-
ta kalkulācija, un tad, varbūt, būtu pierādīts, ka peļ-
ņa ir niecīga un ka alus cenu nevar pazemināt. Un-
es teikšu: ja alus brūžu īpašniekiem nebūtu solīts,
ka pazeminās alus akcīzi .tad, protams, alus jautā-
jums tagad neatrastos tāda nenoteiktā stāvoklī, kad
streiks it ka ir, it ka atkal nav. Alus brūži gaida,
kad valsts pazeminās akcīzi. Alu dod, bet naudu
neņem pretī. (/. Breikša starpsauciens.) Breikša
kungs man saka, ka valdība jau esot nolēmusi ak-
cīzi pazemināt Ja to saka Breikša kungs, tad es
vismaz ceru, ka viņam tāda informācija šobrīd ir,
jo_ viņš vel atrodas koalicijā, kaut arī tikai ar vienu
kāju. Ta tad redziet, deputātu kungi, ka virsroku
ir dabūjuši alus brūži un nevis cenu inspektors.

Sakait, _ Annusa kungs, kāpēc cenu inspektors
neķeras klāt LKR — Latvijas kokvilnas rūpnie-
cībai. Līdz šim laikam_ tur nekas vēl nav izpētīts
un izdarīts. No pašu rūpnieku aprindām — pro-
tams, tiem rūpniekiem, kas nav apvienoti sindikātā
— nak norādījumi, ka stāvoklis kokvilnas rūpniecī-
ba ir pilnīgi neiespējams, ka cenas ir nesamērīgi
augstas arī attiecība_ pret vietējo pašizmaksu, ne-
maz nerunājot par arējiem tirgiem. Cenu inspektors
nav atradis par iespējamu pieiet šim jautājumam.
Viņš gan pašreiz pētī Rīgas pilsētas elektrības tarifu.
Tāpat cenu inspektors nav _atradis par iespējamu
ķerties pie maizes cenu jautājuma. Viņš gan normē
krāsns podiņu cenas u. c, bet šim jautājumam, kas
skar pilsētu iedzīvotājus un arī lielu daļu lauku ie-
dzīvotāju, šim jautājumam cenu inspektors klāt ne-
ķeras. Tas droši vien izskaidrojams ar to, ka cenu
inspektoram ir dots nepārprotams norādījums šojautājumuneaizskart, jo tas ir ļoti kutelīgs. Kad cenu
inspektors bus izpētījis apstākļus, kad būs jānāk un
jāpaziņo, ka stāvoklis ir neiespējams, tad ļoti plašās
aprindas sāksies tāda rūgšana un nemiers, ka to
nebūs iespējams apturēt, un tad rezultātā var nonākt
pie cenu pazemināšanas, kas skars šos sindikātus,
kurus Saeima atbalsta diezgan spēcīgas frakcijas,
kas patlaban valdības jautājumāspēlē ļoti lielu lomu.

Lūk, Annusa kungs,, situācija ir tāda, ka LKR
neķersies klāt tik ilgi, kamēr būs izšķirts, valdības
jautājums, kamēr ar zināmu frakciju palīdzību būs
noturēta valdība un pieņemts budžets, lai tad, kad
Saeima aizies brīvdienas-, varētu sākt pētīt, kā stāv
ar šo jautājumu kokvilnas rūpniecībā; tāpēc arī līdz
šim attiecīgas cenas nekust ne no vietas.

Vai ārējājirgus jautājumā stāvoklis ir daudz dzī-
vāks? Te nāca un teica, ka Krievijas līgums nav
noslēgts tapec, ka krievi bijuši vainīgi. Es negribu
apgalvot pretējo un teikt, ka krievi bijuši eņģeļi,
kas nākuši pretim ar abām rokam un pilnām padu-
sēm, un tikai Latvijas valdība nav mācējusi tos sa-
ņemt Neapšaubāmi krievi nāca ar savu interešu
aizstāvēšanu. Bet vai var kāds nākt un pateikt, ka
toreizēja Skujenieka valdība nebija bez vainas, ka
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tā nenokavejašo jautājumu, neizmantoja situāciju,
kamēr vel varēja runāt par līgumu? Viss gāja vēža
gaitā, kamēr starptautiskie apstākļi grozījās, situā-
cija kļuva_citādāka, un krievi nebija vairs runājami.
Vai nav jāmin daudz sīku jautājumu, kur pret krie-
viem tirdzniecība neizturas tā, kā izturas pret kuru
katru citu valsti, kaut gan šinī ziņā runa ir nevis par
valsti, bet par kaduprīvātu importieri? Lūk, šādā
nevienāda rīcība mes vainojam iepriekšējās valdī-
bas, kas to ir veicinājušas un tāpēc ir kavējušas no-
slēgt jaunu līgumu.

Ka šis līgums ir vajadzīgs, ka tas vajadzīgs La-
tvijas strādniekiem un rūpniecībai, tāpat arī Latvijas
zemniekiem un lauksaimniekiem, par to nevar būt
divu domu. Ja Celmiņa kungs domā, ka tagad vi-
ņam izdosies noslēgt labāku līgumu, nekā to 1927.
gada bija noslēgusi kreisā valdība, tad viņam gan
bus jāgaida ilgs laiks, lai tādu līgumu dabūtu. To-
reiz, kad līgumu slēdza, jus bijāt pret to, pat balso-
jāt pret to, bet atklāti tikai tagad pateicāt, ka esot
balsojuši pret šo līgumu tāpēc, _ ka līguma slēdzēji
bijuši sociāldemokrāti. Jus minējāt te manu un Cie-
lena vārdus — kāpēc tad jums būtu vajadzējis me-
sties ceļos _un balsot par līgumu, ja to esot slēdzis
es vai Cielens un ne Celmiņš? Ja šādām lietām pie-
ejam ar šadu_ morāli, tad mums jāuzstājas absolūti
pret visiem jūsu soļiem, pretvisuto, ko jūs darāt,
tikai tapec vien, ka to darāt jus, Tāda morāle mums
nav bijusi, un toreizjūs to atklāti nepateicāt ka ti-
kai tap_ec jus balsojāt pret šo līgumu, ka to slēguši
sociāldemokrāti. Tai pašā laikā jūs sakāt, ka vai-
nīgi sociāldemokrāti, ka tie nedarot to un nedarot to.

Augstais muitas valnis — Ķīnas mūris, kas šo-
brīd patiešam ir uzcelts Latvijai apkārt, par ko ru-
nāja arī Celmiņa kungs, ierobežo Latvijas ārējo
tirdzniecību tai par_sliktu; tāpēc būtu vairāk kā pa-
reizi, ja importu pārņemtu valsts savās rokās zem
savas pilnīgas kontroles. Taisni zemnieku savienī-
ba — vadoša partija un visas centra grupas ir vai-
nīgas šī mūra celšanā _un milzīgā iekšzemju preču
cenu paaugstināšanā, kāda šobrīd pie mums ir. Vai
šobrīd šis jautājums nav dienas kārtībā? Vai Jūs,
Celmiņa kungs, varatnākt un pateikt, ka Jūs varat
likt priekša atcelt ārkārtējās muitas? Tad Jums tū-
liņ būsplūkšanās ar Pusula un Firksa kungiem. Jūs
šai lieta neko nevarat darīt Jums jābūt gan uz ce-
ļiem nevis kreisā spārna, bet Firksa priekšā, tāpēc
ka jums nav citas izejas. Jūs diezgan atklāti esat
rakstījuši savā presē — Ulmaņa kungs ir rakstījis
«Brīvajā zemē" un arī citos rakstos, ka no minori-
tātēm zemnieku savienība nevarot šķirties, tāpēc ka
tad esot apdraudēti jūsu likumi; tad esot apdraudē-
tas piemaksas, augstās labības un cukurbiešu cenas
u. t t. Lūk, šeit tas suns ir aprakts, kāpēc valdī-
bas polītika ir tāda, ka tā iet kopā ar minoritātēm;
bet tanī pašā laikā jūs ļoti bramanīgi runājat par na-
cionālām valdībām — it sevišķi centra grupas par
to runa.

Mums tagad taču ir tāds stāvoklis, ka ir divas
koalicijas — viena oficiālā koalicijā, kurā ir arī
Breikša kungs un Skujenieka kungs, un otra — fak-
tiskā koalīcija, kas balstās uz Dubina un vācu frak-
cijas balsīm. Tas taču ir saimnieciskās politikas
veikalniecisko operāciju rezultāts! (Starpsaucieni.)
Celmiņa kungs, Jums tas ir vislabāk* zināms, jo Jūs
esat tā persona, kas sēž Rīgas pilsētas valdē, un
esat arī pilsētas galva. Arī šī pilsētas koalicijā bal-
stās uz_Dubina balss, Pusula balss un arī uz demo-
krātiskā centra balsīm; — arī uz Breikša kunga bal-
si. (Starpsaucieni.)

Breikša kungs
^

vai nav diezgan jocīgi, ka Jūs
šeit uzstājaties it kā par nacionālu polītiku un to no-

? teikti atbalstāt, bet tanī pašā laikā Rīgas pilsētas

dome, kur vien tasir bijis vajadzīgs, esat balsojuši
kopa ar minoritātēm pret šo nacionālo politiku.
(Starpsaucieni.) Jūsu polītika ir kopēja ar minori-
tāšu polītiku, tā ir saimniecisko veikalu polītika.
Piepeši kaut kāda jautājuma dēļ Jūs esat saplēsu-
šies, nu Jūs uz ārieni taisāt traci un sakāt, ka jūs
esat nacionālās koalicijas un nacionālās bāzes sar-
gātāji Latvijā. Patiesībā nekā tamlīdzīga mēs ne-
redzam. Visam tam pamatos ir veikalnieciskas
operācijas; ja tās ir nodrošinātas, tad visam citam
var tikt pāri.

Apskatot mūsu saimniecisko polītiku, mēs at-
duramies uz vienu lozungu, par ko jau runāja Hana
kungs — par privāto iniciatīvu,. Visu Latvijas pa-
stāvēšanas laiku jau ir biedināts ar to; ir minēti ne-
izdevīgi piemēri no valsts saimniecības. Hana kungs
minēja kuģu pārvaldi. Ir minētas arī vēl citas lie-
tas. Aizrāda, ka valsts saimniecība, sevišķi attī-
stoties monopoliem, nav lietpratīga. Kungi, vai tad
nevar minēt desmitkārt un simtkārt vairāk piemēru
arī no privātās saimniecības? Vai tas lozungs ta-
gad nav citāds, proti tāds, ka visi zaudējumi val-
stij — visa peļņa privātiem? Tas ir jūsu īstais lo-
zungs! Ja, piemēram, Valmierā uz kooperatīviem
pamatiem nodibināja eksporta kautuvi, bet tā iekļu-
va parādos — zemes banka vien tur bija ieguldījusi
600.000 latu —, tad tagad, kad šī eksporta kautuve
ir_ iestigusi parādos, valdība nāk palīgā un klusu
pārņem to savās rokās. Valdība ir tā, kurai jāsedz
zaudējumi.

Ja noiet dibenā vesela virkne fabriku, lielu koo-
peratīvu u. c, kuri vai nu pāriet valdības rīcībā, vai
likvidējas, tāpēc ka privātā iniciatīva nav pratusi
saimniekot, tad nevar runāt, ka vasts saimniecība
nekur neder. Gluži otrādi — tagadējos grūtos ap-
stākļos taisni jāprasa, lai valsts saimniekotu plān-
veidīgi, jo tā anarchija, kas tagad pastāv, neved ne
pie kādiem labiem rezultātiem. Tāpēc jārūpējas, lai
Bļodnieka kungs nāktu ar priekšlikumu par plān-
veidīgu saimniecību.

Pavisam īpatnēji apstākļi ir Latgalē. Es gribu
teikt, ka Latgale ir viena no grūtākām problēmām.
Deputāts Trasuns un ari citi Latgales deputāti ir aiz-
skāruši veselu virkni loti svarīgu problēmu, kuras
es negribu atrisināt, bet gribu tomēr jautāt: kā tad
īsti Latgales deputāti domā atrisināt Latgales jau-
tājumu? Viņi, kā vēroju no līdz šim atskanējušām
runām., domā stāvokli uzlabot, tā sakot, dabūjot dru-
skas no kungu galda šeit Saeimā.

Kad runāja par eksporta kautuvēm Vidzemē,
Kurzemē un Zemgalē, latgalieši tūlīt krita uz šo jau-
tājumu un runāja par eksporta kautuvi Latgalē; vi-
ņi prasīja eksporta kautuves ierīkošanu Daugavpilī.
Kad latgalieši redzēja, ka pārējai Latvijai ar eks-
porta kautuvēm neveicas,, viņi ar šo prasību ap-
klusa. Kad pārējā Latvijā ierīkoja kopplenotavas —
arī latgalieši metās uz to pašu. Valdība nāca viņiem
pretim ar lielām piemaksām. (Sauciens no vietas:
«20.000 latu!") Nevis 20.000, bet 80.000 latu divu
centrālo pienotavu ierīkošanai, uzturot arī piemak-
sas pienotavu vadītājiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Bast-
jān, Jūsu runas laiks izbeidzas, bet ir iesniegts
priekšlikums —

pagarināt runas laiku par 1 stundu.

(G. Mīlbergs no vietas: «Lūdzami!") Iebildu-
mu nav? Lūdzu turpināt!

_ V. Bastjānis (turpina): Tagad pienotavām Lat-
gale piemaksa, lai gan tai paša laikā pārējās Latvi-
ja p̂ienotavas nekādas piemaksas nedabū . Rezul-
tātā jāsaka, ka laikam taču Latgales apstākļi nav tā-
di, ka šī nozare varētu attīstīties, jo arī šodien stā-

19*
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voklis vel ir stipri nenormāls un nožēlojams. Te
laikam vajadzīgs kas cits, lai minētā nozare attī-
stītos.

Tālāk — cukura fabrikas, Trasuna kungs te
deklarēja, ka neviena Latgales grupa neapmierinā-
šoties tik ilgi, kamēr nebūšot izpildīta viņu prasība
pec cukura fabrikas Latgalē. Varbūt, Trasuna
kungs, Jums ir taisnība, jo Latgalē tiešām ir apga-
bali, kur ir cukurbiešu ražošanai piemērota zeme.
Arī darba_ spēka tur ir pietiekošs daudzums, un tā-
pēc, varbūt, arī latgalieši varētu nodarboties ar cu-
kurbiešu audzēšanu un, varbūt, tai būtu panākumi.
Par to varam runāt

Bet sakait, vai tā ir jautājuma atrisināšana?
Vai ar to jus panāksit, ko vēlaties? Es domāju, ka
arī jums ir skaidrs, ka ar to jūs negūsit to, ko vē-
laties, jo cukurbiešu kultūra pie mums jau ir sasnie-
gusi maksimālos apmērus, un tagad mums tā jāsāk
ierobežot. Trīs pastāvošas cukura fabrikas — Jel-
gava, Krustpilī un Liepāja var ražot vairāk cukura,
neka mes patērējam. Ja cukura patēriņš necelsies
— un tas necelsies, ja cukura cenas nepazeminas-,
kadeļ mes liksim priekšā tās pazemināt, lai tādā
kārta paceltu cukura patēriņu un ar to savukārt pa-
plašinātu cukurbiešu kultūru, — ja stāvoklis paliks
līdzšinējais, tad te nebūs nekādas izredzes. Ja Jūs,
Trasuna kungs, neiesit šo ceļu, tad nevarēs celt cu-
kura fabriku ne Valmierā, ne citur, jo cukura nav,
kur likt, Eksportēt cukuru pie tik ārkārtīgi dārgas
pašizmaksas, kāda mums ir pašreiz —? pāri par 40
santimu kilograms

^
nevar, jo nav tādas~ valsts, uz

kurieni izvest, tādēļ ka citas valstis eksportē cuku-
ru par 14—15 santimiem kilogramu, (/. Trasuna
starpsauciens.) — Es jau, Trasuna kungs, arī ne-
esmu par to, lai cukura fabriku celtu Bauskā, Stren-
čos, vai citur, jo es tikko norādīju, ka tagadējos ap-
stākļos to nevar darīt ? _ Tā lieta vispār jānormē, un
tad par to jārunā normālos apstākļos. (G. Mīlbergs
starpsauciens.) — Man, Mīlberga kungs Jums jāsa-
ka, ka mes runajam_ par cukura fabrikas būvi Val-
miera tad, kad vispār bija runa par cukura fabriku
celšanu, un es domāju, ka Vidzeme Valmierai var
dot cukurbietes tāpat kā pārējie apgabali savām fa-
brikām. Jus taču zināt to krievu parunu: „C boji-
KaMHjKHTb,noBonHbHBMT _ ". ja cukura fabriku ceļ vie-
na apgabalā — kapec to necelt art Valmierā? Un
neviens cits, Mīlberga kungs, kā Jūsu frakcijas
biedrs Šlakana kungs_ bija tas,, kas rīkoja tos auto-
mobiļus un transportēja no Bauskas uz Rīgu lielos
apmēros lauksaimniekus, kas lai prasītu Saeimā cu-
kura fabrikas. Ceremoniju meistars visā tanī lietā
bija Šlakana kungs.

Man jāteic, ka soļi, kurus jūs tagad aizstāvat,
jūs nenovedīs pie cerēta. Jautājums, Trasuna kungs,
manjiekas, ir daudzdziļāks, nekā Jūs to šobrīd no
stadat Ir jāmeklē kāda izeja Latgalei, kur sāk augt
nemiers. Šis nemiers^ kas tur aug, meklēs izeju
Kurzemes un Vidzemes lielsaimnieku zemes dalīša-
na, un kad šis nemiers būs pieaudzis diezgan liels,
jus,kungi, zināt, ka tas atradīs diezgan lielu atbalstu
arī Vidzemes un Kurzemes bezzemniekos un bez-
darbniekos, Jums vajaga padomāt arī par šo jautā-
jumu, jums jārod Latgalei kāda izeja. Ja jūs šo iz-
eju neradīsit tad nemiers būs, un kādas būs sekas,
to šodien grūti paredzēt.

Te Celmiņa kungs runāja par rūpniecību. Es
domaju,_ka būtu jāpadomā arī par to, kā attīstīt zi-
nāmu rūpniecību arī Latgales rajonā, lai liekos iedzī-
votājus no laukiem aizpludinātu un novietotu pilsētu'
rūpniecība. Kaut kāda izeja jārod, jo tās graša pie-
maksas, kadas_ Latgale tagad saņem par liniem, Lat-
gales iedzīvotāju -vajadzības nevar apmierināt

Ja Jus, Trasuna kungs, varējāt nākt un runāt

par to,_ ka Kerenska likuma piemērošana šobrīd pret
leģionāriem esot nevieta, tad es domāju, Jums ne-
pavisam nepienācās to runāt. Vai tad Jūs būsit tas,
kurš šo leģionāru kustību, kas savā gala rezultātā
vienīgi un tikai var izvērsties par fašisma kustību,
gribēsit apsveikt? Vai Jus cerat uz to, ka fašisma
kustība Latgales sīkzemnieku izvedīs uz saimnieci-
ska ceļa? Trasuna kungs, Jūs nepacēlāt savu balsi,
kad Kerenska likumu piemēroja pret kreiso spārnu;
Jus klusējat, kad Kerenska likumu lietoja pret strād-
niekiem. Bet tagad Jus uzstājaties pret Kerenska
likumu, kad tas tiek lietots pret leģionāriem, kuru
rīcības sekas nevar būt nekas cits kā fašisma vei-
cināšana Latvija.

Trasuna kungs., man Jums jāsaka, ka demokrā-
tijas stāvoklis, kāds tas mums šobrīd Latvijā ir, ne-
apmierina arī mūs. Šī demokrātija nav īsta dēmo-
kratija._ Jasakapat, ka šī demokrātija nav pat tāda,
kāda ta ir domāta mūsu konstitūcijā, un tur nu arī
Jus esat līdzvainīgi, tur līdzvainīgas arī visas centra
grupas, kas ir_ gājušas kopā ar labo spārnu, kas ir
palīdzejušas_demokrātijas izveidošanu nobremzēt un
novadīt tāda gara, kas nesaskan_ar mūsu konstitū-
ciju. No šīs demokrātijas var būt tikai divas pār-
ejas, divi ceļi, kas var novest vai nu pie kommū-
īiisma, vai arī pie fašisma. Ja nu Jūs un citi latga-
lieši tieši aizstāvat un atbalstāt to kustību, kas iziet
uz fašisma ievešanu Latvijā, tad šai ziņā man Jums
noteikti jāsaka, ka mums šeit nevar būt nekādas sa-
prašanas. Pa šo ceļu mēs Jums līdz neiesim.

Ja Jūs, šo ceļu iedami, aizkustinājāt arī jautāju-
mupar devalvāciju un lata kursa stabilitātes satri-
cināšanu, tad es domāju

^
ka Jūs nezināt, neesat pār-

domājuši, kāda līmenī Jus ievirzāt un gribat ievirzīt
visu mušu tagadējo polītiku.

Tas trīsstūris politikā, kas ir nadibinājies no
vienas puses ar zemniekiem:, ar Bļodnieka kungu,
Latgales kristīgiem un citiem, tad tālāk ar minoritā-
tēm un beidzot ar pārejam centra grupām, šis trīs-
stūris, laikam, ilgi neturēsies, Kaut kāda skaidrība
bus jāpanāk. Ja Jus, Trasuna kungs, gribat panākt
sjvaidrību, tad

^
es domāju, Jūsu ceļam politiskā ziņājabut diametrali_ pretējam tam ceļam, kuru Jūs šo-dien_ te_ meģinajat_deklarēt. Ejot to ceļu, kuru Jūs

deklarējat, rezultāta taču cietīs un nežēlīgā kārtā
cietīs _Jusu sīkzemnieks; tapec Jūs šo ceļu ieteikt
nevarējāt.

Beigās es gribu sacīt, ka neapšaubāmi ne pie
viena saimnieciska budžeta nevar izsmeļoši apstā-
ties nezin cik gara runa, lai to pietiekoši apgaismotu
un jo sevišķi vel tagadējos krizes apstākļos; bet ap-
gaismojot šinī budžeta kaut tikai galvenos jautāju-
mus, kļūst skaidrs,, ka tas nav pieņemams ne Latvi-
jas strādniecībai, ne sīkai zemniecībai. Tas ir pie-
ņemams tikai lielgruntniecībai, lielsaimniekiem un
tai jaunsaimnieku daļai, kurai ir vai nu sevišķi labazeme, vai citi labi apstākļi, un kur jau šodien sākpolitiski brāļoties ar lielo zemniecību.

Mīlberga kungs laikam ir bijis dalībnieks dažā-
das kopējās sapulces ar vecsaimniekiem par kopīgas
ūnijas un kopīgas līgas noslēgšanu; bet es domāju,Mīlberga kungs, ka ta jūsu jaunsaimnieku daļa, kura
so ceļu nevar iet, kuras materiālais stāvoklis nav tik
labs, ta jaunsaimnieku daļa, kura jūtas ārkārtīgi ap-
draudēta no fašisma kustības un hitlerisma, pret ko
jūs nesperat pietiekoši bargus soļus un bieži ne-
sperat pat nekādus soļus, man liekas, šī jaunsaim-nieku daļa, dzīyes_ apstākļu spiesta, nāks pie atzi-ņas, ka viņaibus jāpagriež jums mugura un jāmeklē
atbalsts sociāldemokrātiskajā strādniecībā kā, vienī-
gajā politiska partija, kura ir noteikti stāvējusi par
Latvijas demokrātiju, par agrāro reformu un citām
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lietam, kas jaunsaimniecībai ir nākušas par labu. Uz
laiku viņa bija pievērsusies jums, Mīlberga kungs,
bet es domāju, ka vienai daļai jaunsaimnieku, tai
mazturīgākai, bus no jums janovēršas, tāpēc ka jūs
ar visu savu polītiku un saimniecību tuvojaties liel-
saimniecībai. Tas, laikam,, nāks drīz. Uz to mēs
gribam darīt jus uzmanīgus, jo labi zinām, ka demo-
krātisku stāvokli un ta izveidošanos nevar panākt
ne sīka zemniecība, ne strādniecība katra par sevi,
bet ir vajadzīgs kopējs ceļš. Bet tie ceļi, kas ir ie-
tilpināti šai budžeta, ne politiskā, ne saimnieciskā
ziņa mums nav pieņemami, un tāpēc mēs balsosim
pret šo budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šlakanam.

V. Šlakans (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija)

^
Godātie deputātu kungi! Pašreizējos krizes

apstākļos ir radies liels nemiers ne tik vien atsevi-
šķos cilvēkos _ un grupās, bet pat polītiskās partijās
un pat veselās tautas daļās.

Man liekas, ir ļoti skaidrs, ka valdība, kas acu-
mirklī atrodas pie vadības, nav (starpauciens: «De-
rīga!") iemesls tam, ka šobrīd mūsu valstī ir iestā-
jusies krize. (Starpsauciens: «Izlabot vairs ne-
var!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu ap-
mierināties!

V. Šlakans (turpina): Es negribu piegriezties
krizes iemesliem, bet gribu piezīmēt, ka tad, kad šī
valdība pārņēma vadību, valsts atradās ārkārtīgi
grūtos apstākļos. Es domāju, neviena valdība nav
bijusi tādā stāvoklī kā šī valdība. Kase bija ne tik
vien tukša, bet bija aizņemtas summas pat no tā-
diem līdzekļiem, ko nevarēja tērēt.

Šinī sakarībā es gribu aizrādīt uz vienu lietu
Šterna kungam, kurš šeit nāca un no katedras pa-
ziņoja, ka viņš nevarot piekrist šim budžetam un
balsošot tam pretim aiz tā iemesla, ka tas esot ļoti
liels, nenormāli liels. Savā laikā Skujenieka valdī-
ba esot iesniegusi budžetu par 124000.000 latu, bet
nu tas esot sakāpis uz 140.000000 latu. Taisni Šter-
na kungam, kas sēž budžeta kommisiļā, vislabāk va-
jadzēja zināt sava ministru prezidenta attiecībā uz
budžetu teiktos vārdus, kurš teica, ka tas 124 000.000
latu budžets esot tāds. ka ar to nevarēšot izsaim-
niekot visu gadu. ka būšot nepieciešams vēl papildu
budžets, jo tanī budžetā nebija uzņemtas ne sviesta
piemaksas, ne arī piemaksas liniem un veselai rin-
dai citu nepieciešamu vajadzību. Diemžēl, man jā-
konstatē, ka vesela rinda summu jaunsaimniekiem'
nebija, uzņemtas budžetā, kad Šterna kunga partija
atradās valdības priekšgalā. (Starpsaucieni.) Tā-
lāk, runājot par šo pašu budžetu, Šterna kungs, vai
Jūs atceraties, ka pagājušā gada budžeta kopsum-
ma ir bijusi ap 149000 000 latu; tā tad šis budžets ir
mazāks neka iepriekšējā gada budžets. Bez tam
es gribu apgalvot, ka šis budžets iztiks bez papildu
budžeta.

Tālāk man jāsaka,ka vesela rinda demokrātiskā
centra un progresīvās apvienības uzbrukumu ir nā-
kuši [ielā mērā tāpēc, ka viņu partijas cilvēki, viņu
velētāji kategoriski ir bijuši pret algu samazinā-
šanu.

Man liekas, ka valdība tomēr ir spērusi visus
soļus, kādus bija iespējams spert budžeta samazinā-
šanai. Kamēr šis budžets ir lielā mērā atkarīgs no
demokrātiskā centra un progresīvās apvienības, kas
kategoriski ir pret katru algu samazināšanu, pret
katru ierēdņu apstākļu pasliktināšanu, tik ilgi. šis
budžets šādos apstākļos jāatzīst par tādu, par kuru

reālāku un labāku sastādīt nav iespējams. Es gri-
bu ticēt ka tad, ja apstākļi nepasliktināsies, šis bu-
džets bus reāls.

Tālāk man vēl jāatbild Šterna kungam. Viņš
teica, ka budžetā neesot uzņemti 6,7 miljoni latu
iepriekšējo gadu iztrūkuma segšanai. Man Šterna
kungam jāatgādina, ka iztrūkums budžetā ir radies
agrākas valdības laikā, bet šai valdībai tagad grib
uzkraut visu atbildību arī par agrākiem laikiem, šo
valdību

^
grib vainot par visu to, kas ir bijis. Man

liekas, Šterna kungs, jautājumu tā nostādīt ir pavi-
sam aplami. (Starpsaucieni.)

Vesela rinda Šterna kunga uzbrukumu vērsās
pret it ka lielam pabalstu summām lauksaimnieku
organizācijām. _ (J. Šterna starpsauciens.) Šterna
kungs, par to Jus varat pārliecināties pats savas ru-
nas stenogrammā. Jūs taču teicāt, ka kommisijās
dalījušas milzīgus pabalstus. Man Jums jāatgādina,
ka arī Jums ir organizācijas, kurām Jūs esat prasī-
juši lidzekļus.

Es gribu Jums, Šterna kungs, atgādināt, kā ir
ar minoritātēm. Man ir zināms, ka budžeta kommi-
sijassedē viens no deputātiem ir griezies pie Jums
un lūdzis, lai Jūs parakstītu priekšlikumu atņemt no
summām, kas paredzētas lauksaimniecības pabal-
stiem vācu organizācijām, bet Jūs atteikušies to da-
rīt — es domāju, lai glābtu Kurzemes centrālbiedrī-
bas summas. Tā tad ir momenti, kad Jūs meklējat
sakarus ar cittautiešiem, lai glābtu savu ādu.

Jūsatklāti deklarējat no šī katedras: redziet,
kādā stāvoklī ir budžeta kommisijā — 4 pozīcijas
deputāti visu laiku balso pret budžeta summām u.
t. t. Man liekas, Šterna kungam un Breikša kun-
gam par to vismazāk jāpriecājas. Jūs ļoti labi ap-
zināties, ka tai valdības programmai, par kuru savā
laikā visi šeit vienojās — arī Breikša kungs un Šter-
na kungs —, ir nepieciešamas balsis, un ja Jūs ne-
balsojat, tad kaut kur šīs balsis jāatrod. Veltīgi Jūs
pārmetat koalīcijai, ka viņa nav balsojusi pareizi, ka
viņa dažreiz nobalsojusi ne tā, kā Jūs gribējuši. Jūs
paši esat viņu spieduši to darīt

Tālāk jāsaka par demokrātisko centru, kurš sa-
vā laikā jau budžeta kommisijā deklarēja, ka viņš
aizejot 110 valdības tāpēc, ka neesot pazeminātas la-
bības cenas, sviesta cenas arī esot augstas — vārdu
sakot kā Breikša kungs izteicās, lauksaimnieki esot
apzeltīti. Saprotams, tā var runāt opozīcija. Es la-
bi saprotu, jatā runā sociāldemokrāti, kuri vienā otrā
vietā nodod nopietnu kritiku; bet ja tā runā Breikšs,
proti —? ka lauksaimnieki apzeltīti, bet ierēdņiem no-
ņem pēdējo kreklu, tad tā ir lielākā dēmag'oģija,
Savā laikā, kad ierēdņu algas paaugstināja, mēs vi-
si tam piekritām, bet tagad, kad ir iestājušies krizes
laiki, kad lauksaimniecības ražojumi jāpārdod par
puscenu un lētāk, kad tirgus cena sviestam ir 40 san-
timu par mārciņu, tomēr tā runāt nevar. Mendera
kgs jau šeit konstatēja, ka mūsu, valsts ir lauksaim-
niecības valsts, un nenoliedza, ka agrārās valstis
vispār ir nonākušas tādā stāvoklī, ka viņām nepie-
ciešama palīdzība. Saprotams, veids, kādā viņi do-
mā palīdzēt, mums nav pieņemams; tāpēc mums lie-
kas, ka jums, kā ierēdņu aizstāvjiem, vajadzēja stā-
vēt augstāk un nespert tādus soļus, kuru sekas var
but ļoti tālu. ejošas. (J. Breikšs no vietas: «Ko tas
nozīme? Tuvāk! Tuvāk!")

Visi tie uzbrukumi par labības cenām, par cu-
kura cenām u.t. t ir vairāk kā nevietā. Bez šau-
bām, viena otrā vietā cenas var regulēt, bet jūs ta-
ču_ labi zināt, ka tā uzreiz to nevar izdarīt. Pie-
mēram, maizes labības cenas jau pastāv, un lauk-
saimnieki pavasarī, sējot labību, ir ar tām rēķināju-
šies, tapec tagad uzreiz tas nevar pazemināt Cita



587 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 15. sēde 1933. g a d a 14. j ū n i j ā. 588

lieta, ja mes par cenu pazemināšanu sāksim runāt
velak — nākoša pavasara sējai. Tas pats jāsaka
par cietam cenām.

Ja te uzbrūk veselai rindai budžetā uzņemto
piemaksu, tad man liekas, ka tās tagadējos krizes
apstākļos, kādus lauksaimnieki patlaban pārdzīvo
— un mes, ka lauksaimniecības valsts, esam stipri
atkarīgi no lauksaimniecības krizes —, ir vairāk kā
nepieciešamas. Tikmēr, kamēr lauksaimniecībā ir
krize, mums tai jānāk pretī ar atvieglojumiem un jā-
palīdz krizi pārdzīvot Mēs piemaksas neuzskatām
par mūžīgam, bet kad reiz būs radušies tādi ap-
stākļi, ka lauksaimnieks varēs dzīvot un viņam būs
ienākumi ari bez piemaksām, tad piemaksas varēs
atcelt; tikai pašreizējos krizes apstākļos, kad pie-
maksas pastāv visā pasaulē, sevišķi ievērojot mū-
su līdzšinējos saimnieciskos apstākļus, kas nenolie-
dzami bija nepareizi — nepareizi tāpēc, ka līdz šim
lauksaimniecība

^
tika vismazāk atbalstīta — piemak-

sas ir vairāk ka vajadzīgas.
Visus šos gadus lauksaimniecība ir bijusi vis-

mazāk aizsargāta. Visus šo gadus lauksaimniecība
aizvien ir grimusi dziļāk parādos, ir bijusi spiesta
taisīt parādus, un_ valsts_ tai nav nākusi pretim, bet
tai vieta aizsargājusi rūpniecību. Pateicoties tam,
ir saceltas pārmērīgi augstas rūpniecības ražojumu
cenas. Laucinieki visus šos gadus bija spiesti mak-
sāt augstas cenas par rūpniecības ražojumiem, bija
spie_sti uzturēt rūpniekus, arī strādniekus un, ja tā
varētu teikt, arī dārgos sociālos likumus. Nav no-
liedzams, ka pec 10 vai vairāk gadiem lauksaimnie-
cība tagad ir nonākusi tādā stāvoklī, ka nepiecie-
šama valsts palīdzība. Man liekas, ka lauksaimnie-
kiem šī valsts palīdzība jādod, jo savā laikā viņi to-
mēr ļoti daudz — vairāk par visām citām šķirām ir
devuši mušu patstāvībai. Tāds ir stāvoklis.

Tālāk man jāsaka: ja šis budžets tomēr sasniedz
140 miljonu latu, tad šinī budžetā ir tāda parādība,

ka apmēram 20.000.000 latu ir uzņemti kapitālām
buvem. Šie_20.000.000 latu, pirmkārt, tiks iepludi-
nāti iedzīvotajos, otrkārt, par šiem 20.000.000 latu
tiks nodarbināti strādnieki, kas lielā mērā sašauri-
nās bezdarbu, kas lielā mērā atvieglos stāvokli, jo
nebūs vajadzīgas Helas summas bezdarbniekiem. Ja
nu šeit nāca un eela iebildumus, ka bezdarbniekiem
atvēlētas mazassummas, tad man liekas, ka viņas
budžeta ir atvēlētas. Klāt nāk vēl bezdarba fonds,
kura arī ir diezgan lielas summas bezdarbniekiem,
un bezdarbu liela mērā atvieglos šie 20.000.000 latu.

Ir dabīgi, ka krizes laikos mēs nevaram uzlikt
jaunus nodokļus, nevaram tagad, kad visi jau tā ap-
likti nodokļiem, padarīt viņus vēl mazāk maksāt
spējīgus. _ Jāmeklē citi ceļi, jāmeklē izeja aizņēmu-
ma veida. Ja nevaram realizēt aizņēmumu ārze-
mes, tad varam to realizēt iekšzemē, kaut arī tas
ietu caur Latvijas banku. Man liekas, ka Latvijas
bankai arī ir pienākums tagadējos apstākļos kreditēt
valdību.

Te Breikša kungs aizrādīja, ka, lūk, lauksaim-
nieki hdz šim nemaksājot gandrīz it nekādus nodok-
ļus, izņemot pašvaldības — un pie tam tādus pašval-
dības nodokļus, kas aizejot nevietā. (/. Breikša
starpsauciens.) Es teikšu, Jūs domājāt — apriņķu
valdēm, pašvaldībām u. t t (/. Breikša starpsau-
ciens.) Pareizi, pareizi! Ta es arī saprotu, ka val-
stij tos nodokļus nemaksa. Man liekas, Breikša
kungs_ doma, ka tas ierēdnis ir tas lielākais nodokļu
maksātājs, ka līdz šim vislļelākie nodokļu maksātāji
ir bijuši tie un pārējie pilsētu iedzīvotāji. Es gribu
Jums teikt, Breikša kungs, lai Jūs paskatītos valsts
budžeta, cik lieli vispārīgi ir ienākumi no nekusta-
mas mantas. Protams.tur ir ļoti maz. Bet kur pa-
liek tie neredzamie ienākumi, kur tad paliek muitas

un akcīzes, kur tad paliek netiešie nodokļi? Vai
Jus, Breikša kungs, domājat, ka tos lauksaimnieki
nemaksā? Vai lauku iedzīvotāji tās preces nepa-
tērē? Es gribu teikt Breikša kungam, ka lauksaim-
nieki netieša kārtā samaksā ne tikai tiešos nodokļus
un dod vislielākos ienākumus valsts budžetā, bet
viņi samaksā arī visus tirgotāju nodokļus, samaksā
liela mēra ari rūpnieku un lielā mērā arī pilsētu paš-
valdību nodokli. Lauksaimnieks ir tas darba darī-
tājs, viņš ir tas ražotājs un lauksaimnieku patērē-
tāju ir L20O.000, kas__ daudz vairāk nekā pilsētas
iedzīvotāju. Viņi strādā un ražo daudz citādāk ne-
ka tie, kas dzīvo pilsētās.

Man jākonstatē.ka tagadējos apstākļos nav ie-
spējams sastādīt labāku budžetu, nav iespējams rast
jaunus ienākumusIr izlietotas visas iespējamības,
lai kaut cik novērstu tagadējo krizi, lai kaut cik
saktu darboties mūsu saimnieciskā dzīve; tāpēc mēs
atzīstam, ka šis budžets ir pieņemams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rimbeniekam.

E. Rimbenieks (kristīgais darba bloks): Cienī-
jamie deputātu kungi! (Starpsaucieni.) — Es uz-
smaidu savam kollēgam Radziņam. Kāpēc tad tik
ļoti dusmoties?! —

Es domāju, ka tagadējos krizes laikos ir ļoti
viegli kritizēt valsts budžetu. Ir arī saprotama opo-
zīcijas partiju kritika, kas norāda uz dažādiem trū-
kumiem, nepilnībām u. t t Tomēr jāsaka, ka vis-
pārīgi tagadējos apstākļos laikam gan nevienai val-
stij neizdosies sastādīt tādu budžetu, kas apmierinā-
tu visas iedzīvotāju šķiras tik lielā mērā, ka visi ar
vislielāko vienprātību un saskaņotību varētu bud-
žetu_pieņemt. _ Tā tas arī jāsaprot mūsu tagadējos
apstākļos, runājot par šo budžetu.

Man jasaka,_ ka arī kristīgais darba bloks nav
sevišķi_ sajūsmināts par šo_ budžetu. Arī mēs nemaz
nedomājam, ka tas realizēsies visos punktos tā, kā
tas ir paredzēts, ka visi ienākumi tādi arī būs, un
viss notiks ta, kā uzrakstījusi _ budžeta kommisijā,
kura tik ilgi pie šī budžeta strādājusi.

Te Bastjaņa kungs savā runā ļoti stingri un asi
uzstājas pret pagājušā gadā pieņemto formulu, ka
valdībai jāsaimnieko faktisko ienākumu robežās, jo,
tikai ta saimniekojot, ir daudz maz iespējams savest
galus kopa argaliem. Vērzdamies pret šo pārejas
formulu, Bastjaņa kungs aizrādīja, ka tā it kā galīgi
pārvelkot strīpu visam budžeta kommisijās un Saei-
mas darbam pie šī budžeta.

Patiesību sakot — kas tad tagadējos apstākļos
ir iespējams? Nevar jaču gadu iepriekš vispārīgi
paredzēt ienākumus, kādi būs tagadējos krizes ap-
stākļos. Ka gan ir iespējams tagad noteikt, vai tas
tiešam ta bus. Mes redzam, ka arī citās zemēs no-
tiek pat ta,_ ka budžetu pieņem tikai dažiem mēne-
šiem. Tapec tagad nemaz nevar būt citādi, kā jā-
apstiprina, ta formula, ka valdībai pie budžeta izlie-
tošanas jāturas patieso ienākumu un lietderības ro-
bežas. Citādi tas tagadējos apstākļos nemaz nevar
būt.

Bez šaubām, opozīcijai ir tiesības uzstāties pret
tādu formulējumu un tiesību došanu valdībai. Tas
ir skaidri saprotams. Bet es domāju, ka pozicija
jeb valdības partijas uz tāda viedokļa nekādā ziņā
nevar nostāties. Ja_ reiz kāda grupa ir valdībā, ja
viņai tur_ ir savs pārstāvis, tad viņai ir iespējams
darīt zinamu_ iespaidu, lai valsts saimniecību vestu
tāda gara, ka šī grupa_ veļas. Protams, tas nav ie-
spējams tad, ja_ valdība ir un pastāv opozicijas mi-
nistris, kāds stāvoklis ir pašulaik; tad tas, protams,
nav iespējams. Bet es domāju, ka līdz ar šī bud-
žeta pieņemšanu pilnīgi noskaidrosies stāvoklis

at-
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tieciba uz tagad diezgan sarežģīto politisko situāci-
ju, kādā mes pašlaik atrodamies. Viņš kļūs daudz
skaidrāks. Tapec arī kristīgais darba bloks balsos
par šī budžeta pieņemšanu, jo kristīgais darba bloks
piedalās valdībaar savu ministri. Kamēr mūsu pār-
stāvis ir valdība, mes dāvājam valdībai un viņas
saimniecībai budžeta paredzētās robežās uzticību.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Muižniekam.

i:Muižnieks (Latgales kreisais sociālists): Sa-
kara ar apspriežamo budžetu man jāsaka pāris vār-
du.

Budžetam, to kritizējot, var pieiet no trim vie-
dokļiem — no šķiru viedokļa, no šovinistiskā vie-
dokļa un no kombināciju viedokļa. (Starpsauciens:
«Un no kommunistiska nē?!") — Var arī no kom-
munistiska!

Pieejot no šķiru viedokļa, jāsaka, ka šis budžets
faktiski ir turīgo buržujisko šķiru budžets. Tanī ir
respektētas — ievērotas tikai turīgo šķiru intereses.
Turīgas šķiras uz visas līnijas ar to ir apmierinātas.
Vļņu pabalsti nav samazināti, bet dažās nozarēs pat
vel palielināti. Strādnieku un zemnieku vajadzībām
budžeta paredzētas agrākās niecīgās summas, kuras
netieša veida nāca par labu strādniekiem, šai bud-
žeta ir samazinātas.

Ja jau visi agrākie budžeti bija darba tautas iz-
mantošanas un izsūkšanas budžeti, kaili šķiras bud-
žeti,_ tad šis budžets pārspēj visus iepriekšējos. Un
kadeļ? Tas pārsniedz visus iepriekšējos budžetus
tadeļ, ka ar šo budžetu nemantīgām lauku un pilsētu
strādnieku un zemnieku masām ir uzliktas jaunas
lielas nastas. Ar šo budžetu ir samazinātas algas —
zemākiem ieredņiern procentuāli lielākos apmēros
nekā augstākiem ierēdņiem un turīgām aprindām.

Ar šo budžetu ir samazinātas piemaksas slimo
kasēm, kaut arī likums par slimo kasēm tagad ir
padarīts tāds, ka strādniekiem no slimo kasēm ir sa-
mēra maz labuma; tomēr vēl kāds labums viņiem
no_ tam ir. Arī šo slimo kasu sakropļoto sociālo ār-
stēšanu šis budžets vēl pasliktina.

Par bezdarbnieku nodarbināšanu un darba do-
šanu nemantīgām trūcīgām aprindām jāsaka, ka šeit
valdība ļoti labi ir raudzījušies uz labā spārna aprin-
dām. Tām ir doti visādi pabalsti un budžetā sagā-
dāti visvisādi līdzekļi. Tā tas bija jau iepriekšējos
budžetos, bet šinī budžetā tas izpaužas vēl vairāk.
Tanī pašā laikā strādniekiem un bezdarbniekiem
summas ir apcirptas. Aizbildinās ar bezdarba fondu
un citiem līdzekļiem. Mēs ļoti labi zinām, kā iztērē
bezdarba fonda un citus līdzekļus. Vai no šiem lī-
dzekļiem bezdarbnieki kaut ko dabū? — Nē! Tos
izsaimnieko uz kombināciju pamata, tos saņem tie
paši, kas šodien tik asi uzstājās pret šo budžetu.

Man jāsaka, ka pret šo budžetu jāuzstājas ik-
katram, kas patiesi grib aizstāvēt plašas darba tau-
tas, Latvijas strādnieku un darba zemnieku intere-
ses. Sviesta piemaksas, varbūt, skaitliski, rēķinot
par kilogramu, šinī gadā nepieaug, bet vai tās ne-
pieaug arī relatīvi, salīdzinot ar visiem valsts ieņē-
mumiem un izdevumiem? Ja rēķinām tā, tad jāat-
zīst, ka sviesta piemaksas ar katru gadu pieaug. Ja
vēl ievērojam to, ka sviesta cenas kritīsies, tad jā-
atzīst, ka piemaksas — ja nu ne šinī budžetā, tad
droši vien papildu budžetā, jo katrā ziņā tādu ie-
sniegs — palielināsies. Mazturīgie ļaudis, mazturī-
gie zemnieki sviesta piemaksas vai nu nedabū ne-
maz, vai arī dabū tikai ļoti niecīgos apmēros. Lie-
lākā daļa sviesta piemaksu aiziet turīgākiem zem-
niekiem, kurus reprezentē Celmiņa, Ulmaņa un citi
kungi.

Vai maizes labības piemaksas nāk par labu tiem
zemniekiem, kuru vārda it kā runā dažādi kaļļistra-
tovi, trasuni un budžes? Nē, tiem šīs piemaksas par
labu nenāk! Tās nāk par labu tikai šejienes turī-
giem zemniekiem, bet jūs, kaļlistratovi, budžes, vai-
vodi, visi Latgales kristīgie un nekristīgie — jūs visi
atbalstāt augstās maizes labības cenas, labi apzinā-
damies, ka jūsu vēlētāji būs tie, kas maksās augsto
cenu un sakarā ar augstām maizes labības cenām
mirs badā.

Runājot par cukurbietēm, jūs sakāt, ka cukur-
biešu cenas neesot paaugstinātas, un, varbūt, ievē-
rojot pašreizējo krizi, tās varēšot pazemināt. Ievē-
rojot to, ka cukurbiešu sējumu platība palielinās, cu-
kurbiešu piemaksu saņēmēju skaits pavairojas, un
arī cukurbiešu piemaksas saņem galvenā kārtā lielie
saimnieki uz mazturīgo, nabadzīgo zemnieku rēķina.
Nabadzīgie zemnieki šobrīd vēl no cukurbietēm ne-
redz nekāda labuma. Vaivoda kungs smīn. Jūs
Krustpilī uzcēlāt cukura fabriku; bet cik Latgales
sīkzemnieki šogad nodeva cukurbiešu, cik viņi no-
deva pagājušā gadā? Jūs it kā cīnījāties par cuku-
ra fabriku Rēzeknē, bet to neizcīnījāt Divi depu-
tāti no Krustpils bija vairāk vērti nekā jūs deviņi
deputāti koalicijā. Ko tas liecina? Tas liecina, ka
jūs ar nolūku runājāt par cukura fabrikas celšanu
Rēzeknē, bet patiesībā atbalstījāt cukura fabrikas
celšanu citur aiz tā iemesla, ka labi apzināties, ka
jūsu apmātie, pa baznīcām vazātie latgalieši tā kā tā
cukurbietes nesēs, tāpēc, ka viņi to neprot, un tā-
pēc, ka viņiem nav līdzekļu. Jūs šo palīdzību Lat-
gales sīkzemniekiem neesat prasījuši un arī nepra-
sīsit

Tas pats ar spirta brūžiem. Kur aiziet piemak-
sas kartupeļiem? Arī tās aiziet galvenā kārtā Kur-
zemei, Vidzemei u. c. Cik spirta brūžu ir Latgalē?
Vaivoda kunga uzstāšanās par piemaksām kartupe-
ļiem ir dēmagoģija, jo Latgalē tādu brūžu nav, tie ir
galvenā kārtā Talsu apkārtnē. Vai jūs vispār esat
cīnījušies par Latgales vajadzībām? Jūs par tām
necīnāties, bet cīnāties par kaut ko citu.

Šisbudžets ir asākais, nekaunīgākais turīgo šķi-
ru budžets. No šī viedokļa jāceļ iebildumi pret šo
budžetu.

Mēģina celt iebildumus pret šo budžetu no tau-
tību viedokļa, no šovinisma viedokļa. Krievi, pie-
mēram, teica, ka viņiem esot nodarīta pārestība.
Nē, pārestība ir nodarīta visai Latvijas darba tau-
tai, proletāriskām darba masām kā laukos, tā pil-
sētās, neatkarīgi no viņu dzīves vietas: Rēzeknē,
Rīgā, Liepājā. Daugavpilī, vai citur. Šis šķiru bu-
džets smagi gulstas uz nabadzīgām iedzīvotāju ap-
rindām, nākdams par labu tikai turīgākām aprindām,
kuru pārstāvis Mežaraupa kungs šeit ņirgājas.

Visas runas, kuras šeit vērsa pret budžetu —
galvenā kārtā tie, kas paši faktiski balsos par to, kā,
piemēram, Kaļļistratovs, Breikšs, Šterns, Trasuns
un pa daļai Budže, bija tikai dēmagoģija. Viņi iz-
gāja no kombināciju viedokļa. Breikšam, piemēram,
neizdevās iekombinēties valdībā, viņu no valdības
izdzina, jo tur gribēja iesēsties Kaļļistratovs, Trofi-
movs, Špoļanskis, Dubins u. c. (/. Breikša starp-
sauciens.) Tāpēc, lūk, Jūs, Breikša kungs, esat opo-
zīcijā un uzstājaties pret koaliciju ?— ne aiz kā-
diem principiāliem motīviem. (/. Breikša starp-
sauciens.)

Breikša kungs te šodien uzstājās pret dažādām
piemaksām, uzstājās it kā darba tautas aizstāvja lo-
mā. (/. Breikšs no vietas: «Šodien es nemaz ne-
esmu runājis!") _— Tas ir vienalga, vai Jūs šodien,
vai vakar runājāt. (/. Breikšs no vietas: «Nav
vis vienalga!") — Ak nav vis vienalga? Nūjā,
šodien Breikšs nav valdība, bet rit viņš tur var būt!
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Breikšs pats nezina, ko dara, tāpēc viņš arī saka, ka
tas nav vis vienalga, vai viņš šodien runājis, vai nē, jo
ja_ viņa šodien arī nav valdībā, tad rīt viņš tur var
but. (/. Breikša starpsauciens.)

Breikša kungs, es vēlreiz uzsveru, ka jūs uz-
stājaties pret budžetu ne aiz kādiem nacionāliem,
bet tīri demagoģiskiem un kombinatoriskiem ieme-
sliem. Koalicijā, zemnieku savienība gribēja tikt no
jums vaļa, viņa gribēja iet kopā ar citiem. (/.
Breikšs no vietas: «Kas viņiem 1to liedz?") Kas
viņiem liedz? (/. Breikšs no vietas: «Ejiet viņiem
palīga!") Bet jūs neesat dabūjami prom no koalici-
jas. Minoritātes jau vairāk reižu ir kantējušas jūs
lauka no koalicijas, bet jūs kā sēžat, tā sēžat. For-
māli jūs no koalicijas esat izstājušies, bet prom to-
mēr neejat Tāpēc mēs jūs arī varam apskatīt tikai
ka kombinatorus, kuriem patlaban nav bijusi iespē-
ja iekombinēties koalicijā.

Citi kombinatori, kā piemēram Kaļļistratovs,
ari dara tāpat. Viņš saka tā: BEajiTHi_cKHe ceptie
SapoHH ne njiOTHT ctojikko, ckojt.ko Jia_rajT_CKHi_
mv>khk".— Baltijas pelēkie baroni maksājot tikai 40
santimu no hektāra, bet Latgales zemnieks maksā-
jot latu. Bet ko dara pats Kaļļistratovs ? Viņš taču
arvien iet kopā ar zemnieku savienību, kas taču šo
nodokli ir uzlikusi. Ik uz katra soļa viņš balso ko-
pa ar zemnieku savienību un ir tās uzticamākais sa-
biedrotais.

Visas Kaļļistratova kunga kombinācijas iziet uz
paša personīgo vajadzību apmierināšanu. Mēs ļoti
labi atceramies Kaļļistratovu no tiem' laikiem, kad
pirmo reizi par Valsts Prezidentu vēlēja tagadējo
Valsts Prezidentu Albertu Kviesi. Toreiz arī Kaļ-
ļistratovs nobalsoja par viņu, lai gan principiāli uz-
stājas it ka pretī. Un aiz kādiem iemesliem viņš no-
balsoja? Nobalsoja tāpēc, ka dabūja dažus tūksto-
šus latu vecticībnieku «moļennām". (/. Breikšs no
vietas: «Nevar būt!") Droši vien arī tagad Kaļ-
ļistratova kungam, laikam, kaut

^
kur Latgalē deg.

Kaļļistratova kungu pēdējā laikā dzen ārā no Lat-
gales «moļennām", tāpēc Kaļļistratova kungs šodien
uzstājas it ka ar opozīcijas runu; tāpēc viņš šodien
uzstājās pret privilēģijām, lai gan pats dzīvo tikai
no privilēģijām.

Tā tad visa tagadējā opozīcija pret budžetu nav
nekāda opozīcija, bet ir tikai kombināciju opozīcija,
lai kaut ko izkaulētu savām grupām, lai kaut ko iz-
kaulētu savam šaurām personīgām vajadzībām.
Šeit nav neviena neapmierināta. Neapmierināta ir
tikai plaša darba tauta, neapmierināts ir Latvijas
zemnieks, neapmierināts ir Latvijas strādnieks. Lai
šos neapmierinātos zemniekus un strādniekus kaut
ka apklusinātu, jūs, kaļļistratovi, breikši, šterni un
Citi, tagad gribat viņiejnpiesmērēties un pateikt: mēs

' neesarn tie, kas pie tā noveduši; mēs esam, tīri un
balti ka eņģeļi, mēs aizstāvam jūsu intereses! —
Kaļļistratova kungs saka:_ mēs, krievi, aizstāvam
krievu intereses — it ka Latvijā būtu kādas īpat-
nējas krieviskas intereses vai īpatnējas latviskas in-
tereses. Nav Latvijā tādu īpatnēju krievisku un īpat-
nēju latvisku interešu — Latvijā ir tikai tīras šķiru in-
tereses, ir strādnieku un zemnieku šķiras intereses,
un šīs — ka Latvijas strādnieku, tā Latvijas zemnieku
Intereses jus tagad nododat. Latvijas strādnieki un
Latvijas zemnieki neapmierināti, un šiem neapmieri-
nātajiem tagad smērējas klāt ir Breikšs, ir Šterns, ir
Kaļļistratovs, ir Trasuns un visa tā kompānija, kas
šodien uzstājas pret budžetu. Viņi ir neapmierinā-
tiL laikam, tapecka kombināciju veidā par maz da-
būjuši, bet redzēdami, ka jūsu polītika ved uz pur-
vu, ved sabrukuma,_ka Kaļļistratovu no mītiņiem
dzen ar ķieģeļiem, jus, lai izpatiktu masām, lai va-

rētu masas vakāk mānīt, šeit runājat opozicionāras
runas, bet balsošanā nobalsojat par valdību.

Otra neapmierināta šķira buržujiskās aprindās
ir tā saucamie leikartieši. Leikarts šeit nāk un sa-
ka: mums tā padarīšana nepatīk, mēs esam nemie-
rā ar to padarīšanu, mēs cīnāmies par cēlākām lie-
tāmun jaunām idejām. Kādas tad ir tās idejas, par
kurām' Jūs cīnāties? Tās jaunās idejas, Leikarta
kungs — neskatoties uz visu Jūsu bļaušanu, es
Jums varu pateikt — neko neatšķiras no tām ide-
jām, kuras aizstāv tie citi kungi, kas runā opozicio-
nāras runas. Jūs uzstājaties pret valdību tikai tā-
pēc, ka Jus visu laiku neesat tikuši par tādu kom-
binatoru, kādi ir tie kungi, par kuriem es tikko runā-
ju. Jums, Leikart, nav veicies ne ar Valsts kontro-
li, ne arī ar citām padarīšanām, un tāpēc, ka Jums
nav veicies ar šīm padarīšanām, Jūs runājat šeit
opozicionāras runas. Tas ir no vienas puses. Ot-
ram kārtām, Jūs, Leikarta kungs, turat opozicionā-
ras runas tādēļ, ka tādā gadījumā, ja šie izbankro-
tējušie aizietu no skatuves, Jūs stātos viņu vietā un
valdītu par tautu ar tāmi pašām pātagām, ar kādām
tagad valda Hitlers ācijā. Jūs ar savu polītiku
nemaz neatšķiraties no hitleriešiem, Jūs esat tāds
pats un nemaz neesat labāks par Vācijas hitlerie-
šiem. Jūs esat vietējais hitlerietis. Ja, Leikarta
kungs, Vācijas apmuļķotā darba tauta, darba ļau-
žu masas skrēja līdz Hitleram, tad tagad Vācijas
darba ļaužu masas jau redz Hitlera pātagu. Jūsu
pašu laikraksti — ne sociālistu, bet Jūsu pašu laik-
raksti raksta, ka Vācijā pašlaik vārda pilnā nozīmē
iestājies bads. Ja iepriekšējo valdību laikā vācu
darba tauta mira badā, ja tad bezdarbnieku armija
bija milzīgi liela, tad pašlaik Vācijā bads ir iestā-
jies nepieredzētos apmēros. «Jaunākās Ziņas" šo-
dien raksta, ka vācu tauta pārdzīvo tādu pašu bada
blokādi, kādu tā pārcieta pasaules kara laikā. Jūs,
Leikarta kungs, laikam nezināt, ko pasaules kara
laika vācujauta pārcieta. Jūs, Leikarta kungs, lai-
kam nezināt, ko pārcieta okupētie Latvijas apgaba-
li, kas atradās zem Vācijas armijas? Vai tad ne-
ēda no zāģu skaidām ceptu maizi? Vai tad, Lei-
karta kungs, nebija izķertas visas vardes? Vai,
Leikarta kungs, visas žurkas nebija nodīrātas un
apēstas? (Troksnis pa kreisi.) Arī tagad laikam
Vācija ir noķertas visas vardes un žurkas nodīrātas.
Un to Vācijā dara Jūsu amata brāļi! (Starp-
saucieni.)

_ Jūs
^

Leikarta_ kungs, laikam gan cita nekā ne-
zināt ka tikai plātīties ar savām cilpām. Varbūt,
Jums kādu laiku izdosies piemānīt un piemuļķot
Latvijas darba tautu, bet tomēr galu galā arī Lat-
vijas darba tautai jāredz, uz kurieni ved nacionāl-
sociālisms un fašisms citās zemēs. Viņai laikus jā-
atmasko šī_ viltus opozīcija, ar kuru Jūs uzstājaties
pret tagadējo netaisno buržuāzisko iekārtu. Viņai
jacenšas,_ lai Latvijas darba tautas vairākums, Lat-
vijas strādnieki un zemnieki, kuri sastāda vairāku-
mu, uz satversmes pamatiem nodibinātu savu varu,
Latvijas darba tautas, Latvijas strādnieku un zem-
nieku varu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Špoļanskim.

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku apvienība; runā krie-
viski)*): Deputātu kungi! Liekas, ka pēc vairā-
kām Latgales_ deputātu runām varētu domāt, ka
Latgales apstākļi šodien vēlreiz ir pietiekoši apgai-
smoti, vel jo vairāk tapec, ka par Latgales jautā-
jumu un vispār par jautājumiem, kas šodien ir pie-

*) Runātāja atreferējums.
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minēti, ir runāts katrugadu. Tikai nav saprotams,
kāpēc Latgales deputāts Muižnieks uzskatīja par
nepieciešamu apstāties pie dažiem jautājumiem, par
kuriem runāja krievu iedzīvotāju pārstāvis deputāts
Kaļļistratovs. Man palika tāds iespaids, ka visvai-
rāk deputātam Muižniekam nav patikusi taisni de-
putāta Kaļļistratova runa. Ne par kādām «moļen-
nām" deputāts Kaļļistratovs nav runājis un neko tām
no valdības nav lūdzis. Deputāts Kaļļistratovs uz-
svera_ tos jautājumus, kas jau ilgu laiku Latgalei ir
ļoti sāpīgi un kam līdz šim laikam vēl nav piegriez-
ta pienācīga vērība. (Balsis centrā: «Un tomēr
jūs atbalstāt valdību!") — Nē, mēs nebūt neat-
balstam valdību!

Līdz šim ir domāts tā, ka tad, ja dod piemak-
sas liniem, ar to gandrīz jau ir izsmelta visa Latga-
les partiju programma. Bez šaubām', likums, kas ir
pieņemts — tas vēlreiz jāteic —, dod zināmu
atbalstu mušu nabadzīgajam zemniekam, bet tas ne-
būt vel neizsmeļ visu to, ko vēlētos redzēt un ie-
gūt Latgales iedzīvotāju pārstāvji.

Šodien es pārliecinājos par to, ka dažubrīd
viens vienīgs Latgales deputāta vārds ir spējīgs iz-
saukt stipru saviļņojumu, pat uzbudinājumu šī Aug-
sta nama krēslu pirmajās rindās, ir spējīgs novest
dažus pat vai līdz trakumam. Lai nu būtu kā bū-
dams, es tomēr vēlreiz gribu atzīmēt, ka vēl nekad
valdības krizes jautājums un budžeta pieņemšana
nav bijuši saistīti viens ar otru tik cieši kā taisni šo-
dien. Tāpat ari nekad vēl budžeta pieņemšanas
un valdības krizes jautājumi nav bijuši nostādīti pre-
tim mazākuma tautību jautājumiem tā, kā tas ir noti-
cis taisni šodien. Ar dažiem nelieliem grozījumiem
budžetā, ar dažu nelielu summu — pavisam 6000 latu
pielikšanu minoritāšu izglītības vajadzībām ir pieti-
cis, lai būtu jānovēro tā aina, kas še bija novēroja-
ma vakar un šodien.

Piegriežoties pašam budžetam, man jāsaka, ka
pēc mūsu domām valsts izdevumi nav pietiekoši sa-
mazināti. No agrākiem, t i. pagājušā gada 178 mil-
joniem latu, tā tad par veseliem 38 miljoniem latu,
tomēr pēc mūsu domām arī šis samazinājums nav
vēl pietiekošs. Bez tam izdevumu samazināšana ir
nepareizi sadalīta, un vienā otrā vietā, kur vajadzē-
ja un bija iespējams kaut ko samazināt, tas nav da-
rīts tādā mērā,kā ir bijis vajadzīgs. Tā kā ir sama-
zinājušies valsts ienākumi no muitām, no mežiem
u. t. t, mēs cerējām, ka ievērojami būs samazinātas
arī ierēdņu algas un tāpat citi izdevumi un būs at-
vieglots arī zemnieku grūtais stāvoklis. Tā vietā
redzam budžetā pavisam kaut ko citu.

Zemnieku stāvoklis nepavisam nav atvieglots.
Nodokli, kas skar zemniekus, nepavisam nav sama-
zināti. Te šodien jau runāja par to, ka netiešie no-
dokļi nav samazināti ne par santimu, un tas ir taisnī-
ba. Kādi netieši nodokli ir bijuši jāmaksā līdz šim,
tādi tie jāmaksā ari turpmāk. Rūpniecības ražoju-
mi nebūt nav palikuši lētākj, un zemnieks arī turp-
māk ir spiests pirkt tos par agrākām, augstām ce-
nām un maksāt lielus netiešos nodokļus, kas viņam
patlaban nepavisam nav pa spēkam. Ja valsts izde-
vumi būtu samazināti visos posteņos, ja šie samazi-
nājumi būtu tādi, kas skartu arī netiešos nodokļus,
tad, varbūt, mēs vēl būtu varējuši šo budžetu at-
balstīt.

Faktiski līdz šim zemnieki ir saņēmuši ļoti maz
atvieglojumu. Ir bijuši 2—3 tādi gadījumi, kad tas
ir darīts, bet tas arī ir viss. Viena tāda lieta ir
gādība par to, lai būtu aizsargāts zemnieku tā sau-
camais dzelzs inventārs, otra lieta — parādu pro-
centu maksājumu atlikšana un trešā — parādu de-
valvācija. Kaut cik apmierinoši ir nokārtojusies in-
ventāra aizsardzības lieta un parādu procentu mak-

sājumu atlikšanas lieta, bet parādu devalvācijas lie-
ta ir palikusi pusceļā. Ne bijušā Skujenieka valdī-
ba, ne tagadējā nav izdevusi,instrukciju, ko gaida
visas Latvijas bankas nodaļas, lai pieņemto likumu
varētu sākt piemērot. Liels skaits zemnieku —
tūkstošiem bankas klientu un parādnieku ir iesnie-
guši bankai anketas, bet praktisku panākumu šai
lietai nekādu nav, jo nav instrukcijas, bez kuras ze-
mes banka nevar šo jautājumu izšķirt un bez kuras
parādnieki nevar baudīt solīto parādu atlaišanu, ko
tik ilgi jau gaida mūsu zemnieki. Tas ir otrs ie-
mesls, kāpēc mēs nevaram balsot par šo budžetu.

Valsts budžets ir samazināts par apmēram 20%.
Arī pagastu pašvaldības savus budžetus ir samazi-
nājušas par apmēram 20%. Tas, saprotams, ir no-
ticis uz vietējo zemnieku rēķina. Zemniekiem ir va-
jadzējis samazināt savas personīgās vajadzības.
Valsts to tomēr nav gribējusi saprast un apliek ne-
kustamos īpašumus tādā pašā mērā kā agrāk; ar to
nekustamo īpašumu nodokļa daļu, kas krīt uz zem-
niekiem, nākošā budžeta gadā paredzēts ieņemt tik
pat daudz kā agrāk.

Budžes un Trasuna kungs ļoti skaisti attēloja
Latgales stāvokli, lai gan šie divi deputāti ir katrs
no sava, pilnīgi pretēja lēģera. Viņi katrs par sevi
attēloja to, ko vēlas un kas vajadzīgs Latgales zem-
niekiem; varbūt, viņi to darīja katrs savā īpatnēja
veidā, katrs savos īpatnējos izteicienos, doma tomēr
bija viena un tā pati. Šie deputāti savās runās iz-
smēla to, kas bija sakāms katram Latgales deputā-
tam.

Viena ļoti svarīga lieta Latgalei ir meliorācija.
Agrākos gados meliorācijai valsts budžetā bija pa-
redzēts vesels viens miljons latu, tekošā saimnie-
cības gada valsts budžetā meliorācijas departamen-
tam paredzēts vairs tikai 200.000 latu. Tā ir pārak
niecīga summa šai tik svarīgajai lietai. Un pec
tam jūs vēl iedomājaties, ka Latgale un Latgales de-
putāti var būt apmierināti! To es gribu aizrādīt arī
tiem deputātiem, kas, varbūt, uzskata, ka par da-
žiem desmittūkstošiem latu, ko mums pieliek skolu
un vispār izglītības vajadzībām, jau var nodot savu
balsi par budžetu.

Mūsu stāvoklis ir skaidrs. Līdz tam laikam, ka-
mēr valdība negrozīs savu izturēšanos kā pret Lat-
gales saimnieciskiem jautājumiem, tā arī pret mums,
minoritātēm, man nav iespējams nodot savu balsi
par šo budžetu. Kamēr valdība nerēķinās ar mino-
ritātēm un to vajadzībām, tikmēr mums nav iespē-
jams iet kopā ar šo valdību. Es varu teikt, ka per-
sonīgi man nav nekas ne pret tagadējo ministru pre-
zidentu Bļodnieka kungu, ne pret viņa kabinetu, ne
arī pret viņa partiju kā tādu. Tagadējā valdība nav
sagādājusi mums tik daudz apvainojumu un devusi
tik daudz materiāla nepatikšanām kā iepriekšējā
Skujenieka valdība, bet kamēr valdībai savā prakti-
skajā kursā nav noteikta virziena, kamēr tas viņai
vēl nav skaidrs, mēs nevaram balsot par viņas bu-
džetu.

Tā tad meliorācijas stāvoklis, zemnieku stāvokļa
atvieglošana, nodokļu pazemināšanas lieta, tas, ka
nekas vēl nav darīts veco parādu kārtošanai, tāpat
arī zināmā mērā izturēšanās pret minoritātēm ir lie-
tas, kas mūs šoreiz spiež balsot pret šo budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Trofimovam.

S. Trofhniovs (krievu zemnieku frakcija; ru-
nā krieviski)*): Deputātu kungi! Krievu zemnie-
ku frakcijas pārstāvis savu redzes viedokli par bu-

*) Runātāja atreferējums,
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džetu ir jau izteicis ar savu balsošanu budžeta kom-
misijā; tur skaidri izpaudās krievu zemnieku frak-
cijas redzes viedoklis, un tanī pašā laikā tik pat skai-
dri izpaudās ari demokrātiskā centra un progresī-
vas apvienības pārstāvju attiecības pret apsprieža-
mo budžetu.

Varētu likties, ka no šī stāvokļa ir viena izeja.
Še ir jautājumspar to, ka koalicijas deputātiem, kas
budžeta_ kommisijā balsoja pret budžetu, vajadzētu
spert vel pedejoizšķirošo soli, un tautas izglītības
ministrim vajadzētu atstāt savu posteni. Mēs savu
balsošanu ka budžeta kommisijā, tā arī šeit plenār-
sēde par pāreju uz budžeta _apspriešanu pa daļām
darām atkarīgu taisni no šī jautājuma— jautājumapar
ministra Keniņa kunga palikšanu vai nepalikšanu
sava amata. Bez tam liela nozīme budžeta pieņem-
šanamums ir prasības ievērošanai, lai budžets plē-
numa tiktu pieņemts tāda redakcijā, kādā tas ir pie-
ņemts budžeta kommisijā, lai atsevišķos jautājumos
attiecība pret zemniekiem tiktu turpināta tā polīti-ka, ko tagad ir uzsācis tagadējais Bļodnieka ka-
binets.

īstenībā, kāda tad ir starpība starp to projektu,
ko bija izstrādājis Skujenieka kabinets, un to, ko
tagad mums ir licis priekša_Bļodnieka kabinets? —
Faktiski starpības nav nekādas; summas ir atstā-
tas agrākas — jadas kādas tās bija jau Skujenie-
ka kabineta izstrādātajā projektā. Es domāju, ka
dažu koalicijas grupu noraidošā izturēšanās pret bu-
džetu ir atkarīga ne no kādiem citiem iemesliem,
bet ka galvenais iemesls ir — algu pazemināšana
valsts ierēdņiem. Bez tam man liekas, ka arī paš-
reizējais starptautiskais stāvoklis, kas pēdējās die-
nas arī Latvija ir kļuvis sevišķi jūtams, tāpat ir de-
vis zināmu iemeslu dažu koalicijas grupu noraido-
šajam stāvoklim pret Bļodnieka kabineta budžetu.

Gribu atbildēt deputātam Breikšam viņa pie-
zīmes deļ, ko viņš man izteica vakar.

Es varu nebūt vienis pratis ar sociāldemokrātu
uzskatiem, bet varu cienīt viņu domas, tāpēc ka vi-
ņi zina, ko viņi grib, tāpēc ka viņiem ir zināma pro-
gramma, zināma līnija. Es varu nebūt vienis pra-
tis arī ar_ zemnieku savienības kā lielās zemniecī-
bas pārstāves uzskatiem — kaut arī Latvijā ne-var but runa par latifundijam — bet varu cienīt
viņas redzes stāvokli, jo Latvija ir zeme, kurā 75%
iedzīvotāju ir zemnieki. Galu galā taču zemnieks
paliek zemnieks; principā viņi visi ir vienādi —
kaut tas būtu \ ideja lielumazemnieks vai arī liel-
saimnieks. Viņu saimmeciskās rezerves, protams,
ir cita lieta, bet principa ka saimnieks, tā arī strād-
nieks, kas zemi apstrādā — abi ir zemnieki.

Sociāldemokrātu redzes viedoklis ir noteikts.
Viņu programmair šķiru cīņa. Objektivitātes labā
jāteic, ka sociāldemokrāti ka strādnieku un ierēdņu
pārstāvji savus_ pārstāvamos aizstāv tā, ka labāk
vairsnevar velēties. Arī demokrātiskais centrs vē-
las but par ierēdņu aizstāvi, jo mēs visi labi zinām,
kāds iespaids uz_ visas tautas prātiem pie mums kā
parlamenta zeme ir ierēdņu aparātam vēlēšanu lai-
ka. Demokrātiska centra_ it kā monopola stāvoklis
šinī ziņa tomēr nav kaitējis sociāldemokrātiem.

Krievu zemnieku frakcija pašreizējā stāvoklī
balsos par pāreju uz budžeta lasīšanu pa daļām, bet
savu turpmāko izturēšanos stāda atkarībā no tā,
vai ministris Keniņa kungs paliks vai nepaliks savāamata, ka zinamas_ koalicijas grupas turpmāk iztu-
rēsies pret minoritātēm un par cik tagadējā valdība
rūpēsies par zemniecības atbalstīšanu. Turpmākām
balsošanām mes atstājam sev brīvas rokas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Vārds referentam.

Referents J. Birznieks: Augsti godātie depu-
tātu kungi! Man ka kommisijās referentam grūti
atbildēt uz visiem vispārējās_ debatēs paceltiem1 jau-
tājumiem, jo tie ir skāruši mūsu valsts vispārīgo po-
lītiku, ka arī saimnieciskos apstākļos, tāpat arī ārpoli-
tiku un ārpus mušu robežām valdošos saimnieci-
skos

^
apstākļus; tāpēc es apstāšos tikai pie tiem

aizrādījumiem, kuros deputātu kungi savās runās
ir skāruši budžetu.

Mendera kungs sacīja, ka tagadējās valdības
koalīcija un arī budžeta kommisijās vairākums, ne-
skatoties uz to,_ka pašilabi apzinoties, ka šis bu-
džets esot nereāls, tomēr esot iestājušies par šo
budžeta projektu, un ka referents Augstajam na-
mam šo budžetu silti ieteicis. Salīdzinājumam viņš
minēja mācītāju, kurš gribējis ēst gaļu un tāpēc cū-
ku nokristījis par zivi — karūsu un savu tieksmi
apmierinājis. Es Mendera kungam varu pastāstīt
citu tādu dzīves piemēru. Kādreiz kāds advokāts,
kam piederējusi liela saimniecība, skatījies, kā ka-
lējs nepietiekoši veikli un nepietiekoši ātri dara sa-
vu darbu. Saniknots viņš atņēmis tam āmuru un
plešas unsacis pats rīkoties ar tiem. Beidzot nonā-
cis pie ta, ka izņemot čiku, vairāk neko nevarējis
uzkalt.

Jāsaka, ka tagadējos apstākļos budžetam nav
jāpieiet no tāda viedokļa, ka to darīja Mendera
kungs, kurš_ apzinīgi falsificējot visu budžeta lietu,
teica, ka bušot_ jāizlieto «krēditmachinācijas". Es
jau teicu, ka tādas pašas kredītoperācijas iekšējā
aizņēmuma veida ir bijusi spiesta, lietot arī kreisā
valdība Zviedrija —_ pat 25% apmērā no visa bu-
džeta. Turpretim mušu budžets uzrāda tikai 10%.
Tapec šī budžeta kritika uzskatāma nevis par lieti-
šķu kritiku, bet tikai par kritiku politikas dēļ.

Trasuna kungs sava runā aizrādīja un ļoti pār-
liecinoša veida centās iestāstīt, ka Latgale no šī
budžeta absolūti neka nedabūjot un arī nekad nee-
sot dabūjusi; šinī lietā esot vainojamas valdošās
koalicijas, kas Latgalei viņas taisnīgo daļu atņemot.
Trasuna kungs un arī Muižnieka kungs kādā savā
runa teica, ka Latgale no tagadējās saimnieciskās
politikas nedabūjot absolūti nekāda labuma. Viņi
minēja skaitļus no piemaksu summām, kas attiecas
uz Latgali, un pateica: tāda un tāda daļa pienākas
Latgalei. Tomēr jāsaka, ka Latgale ir biezi apdzī-
vota un viņas saimniecība ir mazāk intensīva. Sa-
vus ražojumus Latgales zemnieki pārdod galvenā
kārta vietējos tirgos, un tagadējā saimnieciskā po-
litika ir taisni ta, kas viņiem palīdz vietējā tirgū ie-
gūt to nepieciešamo daļu, kas vajadzīga viņas eksi-
stencei. Muižnieka kungs un arī Trasuna kungs,
ja Jus salīdzinātu šos skaitļus, tad dabūtu pavisam
citādu ainu. Nav jāskatās uz budžetu tā, ka tur pa-
redzētas summas naktu par labu tikai vienai iedzī-
votāj^ daļai.

Ar piemaksu polītiku, ar piemaksu
summām, kas paredzētas budžetā, ir palīdzēts vi-
siem ražotajiem arī ārpus budžeta gūt ienākumus,
vismaz viņu eksistencei nepieciešamos līdzekļus un
panākt zināma mērā nodrošinājumu.

Es nevaru samnierināties ar Bastjaņa kunga iz-
teiktiem uzskatiem. Bastjaņa kungs teica, ka cuku-
ra sadardzinašananotikusi tikai tāpēc, ka pārmak-
sāts par cukurbietēm. Bastjaņa kungs, Jūs labi at-
ceraties, ka kādreiz cukurbiešu cenas bija augstā-
kas, bet tagad tas ir zemākas. Man kā budžeta
kommisijās referentam deputātu kungiem jāatgādi-
na, ka cukura_ sadārdzināšanās ir notikusi pavisam
citu motīvu deļ — valsts fiska, valsts ienākumu
deļ, uzliekot akcīzi 20 santimu apmērā uz kilo. Cu-
kura cena ir gan paaugstināta, bet lauksaimniekiem
cukurbiešu cena ir pazemināta. (Starpsaucieni.) —
Turpretim šogad ir 800.000 latu, atskaitot 5%, kas
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sedzamas cukurrūpniecības fondam. To valsts no
cukurrūpniecības iegūst kā tīru peļņu, bez akcīzes.

Vairāk runātāju, starp tiem arī Šterna kungs un
Breikša kungs, pieteica šim budžetam opozīciju, tā-
pēc ka tas esot nesamērīgi liels, kaut gan konkrēti
neapgalvoja, ka šis budžets ir lielāks nekā iepriek-
šējā gada budžets. Patiesības labā gribu paskaidrot,
ka iepriekšējā gada budžets bija mazliet lielāks par
148,5 miljoniem latu. Vēl gadu iepriekš budžets bi-
japāri par 160 miljoniem latu. Tā tad tagad iesnieg-
tais budžets nav pārspīlēts. Šim budžetam ir ten-
dence, kāda iesākās 1931. gadā, proti — samazi-
nāšanas tendence. Šis budžets ir samazināts par
8 miljoniem latu, samērā ar iepriekšējā gada budže-
tu, tāpēc tas nekādas briesmas sevī neslēpj.

Lūdzu Augsto namu šo budžetu pieņemt pa-
rastā kārtībā pa daļām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošana nak
pāreja uz valsts budžeta apskatīšanu pa daļām. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz budžeta ap-
skatīšanu pa daļām. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par pāreju uz budžeta apskatīšanu pa daļām. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par pāreju uz budžeta ap-
skatīšanu pa daļām nodotas 49 balsis, pret — 33
balsis, atturējušies 7. Pāreja uz budžeta apskatīša-
nu pa daļām pieņemta. —

Vēla laika dēļ prezidijs liek priekšā šo sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Tas pieņemts. —

Nākošā sēdē būs piektdien pīkst 10 no rīta.
Dienas kārtībā būs valsts budžets.

Sēde slēgta. ?; i ? ?':,

(Slēgta pīkst. 21.02.)

VI sesijas 16. sēde 1933. gada 16. jūnija.
(Atklāta pīkst. 10.12.)

Saturs.
1. Prezidija ziņojums 597
2. Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (kārtējie

ieņēmumi):
J. Birznieks, referents 619, 634
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība . . 613, 618
R. Dukurs (sociāldemokrāts) 614
L. Špolanskis (Latvijas pagastu un apriņķu

pašvaldību krievu darbinieku apvienība) . 616
F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija) . 616
K. Bachmanis (progresīvā apvienība) .... 624
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs) .... 628
P. Zeibolts (sociāldemokrāts) 646

3. Ministru prezidenta paziņojums par izglītības ministra
A. Keniņa demisiju 658

4. Nākošā sēde 658

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta!

Dienas kartība: prezidija ziņojumi un valsts bu-
džets 1933./34. saimniecības gadam. Iebildumu pret
dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņemta. —

Pie pirmā dienas kārtības punkta prezidijam
nekas nav ziņojams. —

2. dienas kārtības punkts — valsts bu-
džets 1933/34. saimniecības gad a m. Pa-
gājušajā sēdē Augstais nams pieņēma pāreju uz
valsts budžeta apspriešanu pa daļām. — Iekams ķe-
īamies pie valsts budžeta 1933/34. saimniecības ga-
dam apspriešanas pa daļām, man jāpaskaidro, ka sa-
skaņā ar iepriekšējo gadu praksi vispirms nāks no-
balsošanā valsts budžeta ieņēmumi, pēc tam izdevu-
mi, pie kam papriekš nobalsos pārlabojumus pie at-
sevišķām daļām, pēc tam atsevišķas daļas. Līdz ar
atsevišķu daļu pieņemšanu skaitīsies par pieņemtiem1
arī pielikumi pie atsevišķām daļām. Pēc visu valsts
budžeta ieņēmumu un izdevumu pieņemšanas nāks
nobalsošanā budžets visumā. — Vai būtu kādi iebil-

dumi pret prezidija priekšā likto budžeta apsprieša-
nas kārtību? Iebildumu nav. Minētā kārtība pie-
ņemta. —

Kārtējo ieņēmumu I daļa — Valsts prezi-
dents.
(Tek.
Nr. Ls

I. Valsts Prezidents.
1 § 43. Valsts ēku izīrēšana 5.330.—
2 § 63. Kapitālu, augli . . . 500.—
3 § 81. Izdevumu atmaksas 2.500.—

Kopā I daļai . . . 8.320.—.)

Vārdu pie kārtējo ieņēmumu I daļas neviens ne-
vēlas? Kārtējo ieņēmumu I daļa nāk nobalsošana.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret kārtējo ieņēmumu I
daļas 'pieņemšanu. (A. Veckalns no vietas: «Lieks
postenis!") Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
kārtējo ieņēmumu I daļas pieņemšanu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts:
par kārējo ieņēmumu I daļu nodotas 37 balsis, pret
— 18 balsu, atturējies 1. Kārtējo ieņēmumu I daļa
pieņemta. — Kārtējo ieņēmumu II daļa — Saeima.
(Tek.

Nr. Ls

II. Saeima.
4 § 58. Dažādi uzņēmumi.

5 Izdevniecība 500.—.)

Vārdu pie kārtējo ieņēmumu II daļas neviens
nevēlas? Kārtējo ieņēmumu II daļa nāk nobalsoša-
nā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret kārtējo ieņē-
mumu II daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. Kārtējo ieņēmumu II daļa pieņemta. —
Kārtējo ieņēmumu III daļa — Ministru kabi-
nets.
(Tek.
Nr. Ls

III. Ministru kabinets.
a. Ministru kabinets un valsts kanceleja.

5 § 53. Rūpniecības uzņēmumi.
4 Valsts tipogrāfija (pielikums Nr. 1) 104.966.—

6 § 81. Izdevumu atmaksas 360.—
Kopā Ministru kabinetam un

valsts kancelejai 105.326.—
b. Valsts statistiskā pārvalde.

7 § 58. Dažādi uzņēmumi
5 Izdevniecība 5.000.—

8 § 90. Dažādi ieņēmumi 2.000.—
Kopā valsts statistiskai pār-

valdei 7.000.—
Kopā III daļai . 112.326.—.
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PIELIKUMS Nr. 1
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 5).

Ls
Valsts tipogrāfijas budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
§ 1. Operatīvās daļas peļņa 100.575.

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 25.350 —
S 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 2.000.—
Š 3. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 1.340—
8 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei 2.304.—
S 5. Krizes laika atvilkums vakts ieņē-

mumos*) 115,
31.109.—

Paredzēts ietaupīt . . . 273.—
30.836.—

§ 6. Paredzamā pelņa valsts ieņēmumos 69.739.—
Kopā . . . 100.575.—

~

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekli 4.500.—

II. Izdevumi.
§ 1. Inventāra jauniegādāšana .... 4.500.—

_ *) 1933-/34. saimniecības gada valsts pamata budžetaieņēmumos uzņemta 1932./33. g. paredzamā pelņa.)
Vārdu pie kārtējo ieņēmumu III dalās neviens

nevēlas? Lieku to uz balsošanu. Lūdzu paceltiestos, kas ir pret_ kārtējo ieņēmumu III dalās pieņem-šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par kārtējo
ieņēmumu III daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pa-celties tos,_kas atturas. Balsošanas rezultāts: parkārtējo ieņēmumu III daļu nodots 30 balsu, pret -18 balsu, atturējušies 4. Kārtējo ieņēmumu 111 dala
pieņemta. — Kārtējo ieņēmumu IV daļa — Valstskontrole.
(Tek.

Nr. ,Ls
IV. Valsts kontrole.

9 § 43. Valsts ēku izīrēšana 4.284. .)
Vārdu pie IV daļas neviens nevēlas? Kārtējoieņēmumu. IV daļa nak nobalsošanā. Lūdzu pacel-ties tos, kas ir pret kārtējo ieņēmumu IV daļu. Tā-du nav. Kas atturas? Nav. Kārtējo ieņēmumu IV

daļa vienbalsīgi pieņemta. — V dala — Ārlietuministrija.
(Tek.
Nr' L, L,

V. Ārlietu ministrija.
a. Centrālā iestāde.

10 § 16. Konsulārās nodevas 10.500.—
11 § 17. Pases un uzturas apliecības.

1 Ārzemju pases . . . 1.500.
3 Ārzemnieku uzturas ap-

liecības 300.— 1.800.—
12 § 43. Valsts ēku izīrēšana 22 000
13

s 67 ' Kuramas mantas pārdošana .' . ' . ' ~"
lOo!—14 § 81. Izdevumu atmaksas 10.500.

15 § 90. Dažādi ieņēmumi 100.'
Kopā centrālai iestādei 45.000 —

b. Pārstāvības ārzemēs.
16 § 16. Konsulārās nodevas 258.000 —
17 § 17. Pases un uzturas apliecības.

1 Ārzemju pases 230.000.—
18 § 28. Dažādas atlīdzības.

5 Blankas un formulāri 2.500.
19 § 43. Valsts ēku izīrēšana 12.000 —
20 § 90. Dažādi ieņēmumi 2.500.—

Kopā pārstāvībām ārzemēs 505.000.—
Kopā V daļai 550.000.—.)

Vārdu pie V daļas neviens nevēlas? Kārtējo
ieņēmumu V daļa nak nobalsošanā. Lūdzu pacel-

ties tos, kas ir pret kārtējo ieņēmumu V daļu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par kārtējo ieņēmu-
mu V daļu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par kārtējo ieņēmumu V daļas pieņemšanu nodotas
29balsis, pret to nodots 19 balsu, atturējušies 4.
Kārtējo ieņēmumu V daļa pieņemta. — Kārtējo ie-
ņēmumu VI daļa — Tieslietu ministrija.
(Tek.
Nr- Ls Ls

VI. Tieslietu ministrija.
\ a. Tiesu departaments.

21 § 18. Tiesu nodevas.
1 Sūdzību lietu nodevas 1.800.000.—
2 Notāru, mākleru un

prīvātadvokātu node-
vas 7.O0O— 1?807.000—

22 § 24. Dažādas nodevas.
4 Kancelejas un aktu nodevas . . . 52.500 —

23 § 42. Valsts zemes.
1 Zemju, un saimniecību iznomāšana . 207.

24 § 43. Valsts ēku izīrēšana 8.500.
25 § 67. Kustamas mantas pārdošana . . . 200.—
26 § 81. Izdevumu atmaksas 48.650.—
27 § 82. Naudas sodi.

3 Tiesas uzlikti sodi 500.000 —
28 § 83. Konfiskācijas.

2 Dažādas konfiskācijas 8.000,
29 § 90. Dažādi ieņēmumi 60.000.

Kopā tiesu departamentam 2.485.057.
~

h. Cietumu departaments.
30 § 58. Dažādi uzņēmumi.

6 Cietumu uzņēmumi (pielikums Nr. 2) 193.520.—
31 § 87. Arestantu darbi . . 81.119.

Kopā cietumu departamentam 274.639.—
Kopā VI daļai 2.759.696.—.

PIELIKUMS Nr. 2
(pie valsts ieoēmumu budžeta tek. Nr. 30).

Cietumu uzņēmumu budžets.
A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
Ls

§ 1. Operatīvās daļas peļņa 201.106.—
II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 46.672.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 24.126.—
§ 3. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 795.—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei . 469.—
§ 5. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos 180.,—
7Z242.—

Paredzēts ietaupīt 710.—
71.532.—

§ 6. Paredzamā peļņa valsts ieņēmu-
mos*) 129..574.—

Kopā . . . 201.106—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi . 86.350.—

II. Izdevumi.
§ 1. Jaunbūves 61.350.—
§ 2. Inventāra jauniegādāšana .... 25X)00.—

Kopā . . . 86.350.—.

*) 1933./34. saimniecības gada valsts pamata budžeta
ieņēmumos uzņemta 1932./33. g. paredzamā peļņa.)

Vārdu pie VI daļas neviens nevēlas? Lieku to
uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret kār-
tējo ieņēmumu VI daļas pieņemšanu. (A. Veckalns
no vietas: „Nost ar tiesām 1! Lai dzīvo taisnība!")
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par kārtējo ieņē-
mumu VI daļas pieņemšanu

^
Beidzot lūdzu pacel-

ties tos, kas atturas. Par kārtējo ieņēmumu VI da-
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las pieņemšanu nodots 3U balsu, pret — 18 balsu,
atturējušies 4. Kārtējo ieņēmumu VI daļa pieņemta!
— Kārtējo ieņēmumu VII daļa. — Iekšlietu mi-
nistrija.
(Tek.

Nr- Ls Ls

VII. Iekšlietu ministrija.

a. Administratīvais departaments.
32 § 17. Pases un uzturas apliecības.

1 Ārzemju pases . . . 480.000 —
2 Iekšzemes pases . . . 30.000.—
3 Ārzemnieku uzturas

apliecības 343.400.— 853.400.—
33 § 24. Dažādas nodevas.

1 Adrešu galda nodevas 24.000.—
6 Pavalstniecības, nodevas 40.000.— 64.000 —

34 § 42. Valsts zemes.
1 Zemju un saimniecību iznomāšana . 400.—

35 § 43. Valsts ēku izīrēšana 24.398 —
36 § 67. Kustamas mantas pārdošana . . . 2.500 —
37 § 81. Izdevumu atmaksas ...... 30.000.—
38 § 82. Naudas sodi.

2 Administratīvi uzlikti sodi .... 84.500.—
39 § 83. Konfiskācijas.

2 Dažādas konfiskācijas 500.—
40 § 90. Dažādi ieņēmumi 11.000.—

Kopā VII daļai 1.070.698.—.)

Vārdu pie kārtējo ieņēmumu VII daļas neviens
neveļas? Lieku Jo uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pretkārtējo ieņēmumu VII daļas pieņem-
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par kārtējo
ieņēmumu VII daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos., kas atturas. Par kārtējo ieņēmumu VII
daļu nodots 30_ balsu, pret — 19 balsu, atturējušies
4. Kārtējo ieņēmumu VII dala pieņemta. — Kārtējo
ieņēmumu VIII daļa — Izglītības ministrija.
(Tek.
Nr- Ls Ls

VIII. Izglītības ministrija.

a. Vispārīgā nodaļa.

41 § 58. Dažādi uzņēmumi.
5 Izdevniecība 2.500.—

42 § 81. Izdevumu atmaksas 200.—
Kopā vispārīgai nodaļai 2.700.—

b. Skolu departaments.

43 § 24. Dažādas nodevas.
8 Filmu cenzēšanas nodevas .... 24.200.—

44 § 28. Dažādas atlīdzības.
5 Blankas un formulāri ...... 125.—

45 § 43. Valsts ēku izīrēšana 6.120.—
Kopā skolu departamentam 30.445.—

c. Pamatskolas.
46 § 4,2. Valsts zemes.

1 Valsts zemju un saimniecību izno-
māšana 1.150.—

47 § 43. Valsts ēku izīrēšana 220.—
48 § 54. Tirdzniecības uzņēmumi.

2 Mācības līdzekļu, nodaļas veikals
(pielikums Nr. 5) 5.130.—

49 § 55. Lauksaimniecības uzņēmumi.
3 Izglītības ministrijas skolu saim-

niecības (pielikumi Nr. Nr. 6 un 7) 3.307 —
50 § 81. Izdevumu atmaksas 500'.—

Kopā pamatskolām 10.307.—

d. Ģimnāzijas.
51 § 28. Dažādas atlīdzības.

1 Mācības naudas 454.240.—
52 § 42. Valsts zemes.

1 Valsts zemju un saimniecību izno-
māšana 700.—

53 § 43. Valsts ēku izīrēšana ....... 8.325 —
54 § 81. Izdevumu atmaksas 2.178.—

Kopā ģimnāzijām 465.443.—

Tek.
Nr- Ls Ls

e. Arodskolas. ?
55 § 28. Dažādas atlīdzības.

1 Mācības naudas 259.680.—

f. Mazākuma tautību izglītības pārvaldes.
56 § 28. Dažādas atlīdzības.

1 Mācības naudas 160.680.—
g. Latvijas universitāte.

57 § 28. Dažādas atlīdzības.
1 Mācības naudas . . . 1.669.000.—
5 Blankas un formulāri . 17.710.— 1.686.710.—

58 § 43. Valsts ēku izīrēšana 1.500.
. 59 § 54. Tirdzniecības uzņēmumi.

3 Universitātes aptieka (pielikums
Nr. 8) 13.078.—

60 § 55. Lauksaimniecības uzņēmumi.
4 Universitātes fermas (pielikumi Nr.

Nr. 9 un 10) 6.002.—
61 § 58. Dažādi uzņēmumi.

3 Universitātes Vecauces
mežniecība (pielikums
Nr. II)3.067.—

5 Izdevniecība .... 200.—
7 Universitātes seruma

stacija (pielikums Nr.
12) 21.701.—

8 Botāniskais dārzs (pie-
likums Nr. 13) . . . 3.276.— 28.244 —

62 § 67. Kustamas mantas pārdošana . . . 100.—
63 § 81. Izdevumu atmaksas 6.000.—

Kopā Latvijas universitātei 1.741.634 —

h. Latvijas konservatorija.
64 § 28. Dažādas atlīdzības,

1 Mācības naudas . . . 60.000.—
5 Blankas un formulāri . 1.010.— 61.010.—

65 § 43. Valsts ēku izīrēšana 14.150.—
66 § 81. Izdevumu atmaksas 500.—
67 § 84. Bezmantinieku manta 1.218.—

Kopā Latvijas konservatorijai 76.878.—

i. Mākslas akadēmija.

68 § 28. Dažādas atlīdzības.
1 Mācības, naudas . . . 44.000.—
5 Blankas un formulāri . 480— 44.480 —

69 § 81. Izdevumu atmaksas ...' ... LOOO.

Kopā mākslas akadēmijai 45.480 —

k. Valsts mākslas muzejs.
70 § 58. Dažādi uzņēmumi.

5 Izdevniecība 100.

1. Valsts archīvs.

71 § 58. Dažādi uzņēmumi.
5 Izdevniecība . . . 400.—

m. Valsts bibliotēka.

72 § 43. Valsts ēku izīrēšana 420 —
73 § 58. Dažādi uzņēmumi.

5 Izdevniecība 2.734.—

Kopā valsts bibliotēkai 3.154.—
Kopā Vlir daļai 2.758.657.—.

PIELIKUMS Nr. 5
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 48).

Mācības līdzekļu nodaļas budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
§ 1. Operatīvās daļas peļņa 30.837.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 23.956.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 2.240.—
§ 3. 1931./32. budžeta gada deficita seg-

šanai 1.995.—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fon-
„ dam 354._
9 5. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei . 70.—
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Ls

§ 6. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-
mumos 625.—

: ; 29.240.—
Paredzēts ietaupīt 265.—

28.975.—
§ 7. Paredzamā peļņa valsts ieņēmumos*) _ 1.862.—?

Kopā . . . 301837.—.

PIELIKUMS Nr. 6
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 49
un Izdevumu budžeta tek. Nr. 501).

Irlavas nepilngadīgo kolonijas saimniecības budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
§ 1. Operatīvās daļas peļņa 2.154.—

II. Zaudējumi.

§ 1. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei . 396.—
§ 2. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos 364.—
§ 3. Paredzamā peļņa valsts ieņēmu-

mos*) 1.394.—
i , Kopā ... 2.154.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
§ 1. Inventāra realizēšana 1.400.—
§ 2. Papildu pamatkapitāls 1.580.—

Kopā . . . 2.980.—.

II. Izdevumi.
§ 1. Inventāra jauniegādāšana .... 1.980.—
§ 2. Pārbūves 1.000.—

Kopā ... 2.980.—.

PIELIKUMS Nr. 7
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 49
un izdevumu budžeta tek. Nr. 501).

Ropažu meiteņu kolonijas saimniecības budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

§ 1. Operatīvās daļas peļņa ..... 1.558.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei . 25.—
§ 2. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos 23.—
§ 3. Paredzamā peļņa valsts ieņēmumos*) 1.510.—

Kopā . . . 1.558—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
§ 1. Papildu pamatkapitāls 500.—

II. Izdevumi.
§ 1. Inventāra jauniegādāšana .... 500.—.

PIELIKUMS Nr. 8
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 59).

Universitātes aptiekas budžets.

A. Peļņa un. zaudējumi.
I. Peļņa.

§ 1. Operatīvās daļas peļņa 13.661.—

II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 8.738.—
|2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 2.350.—

§ 3. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 897.—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei . 95.—
§ 5. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos 729.—
12.809.—

Paredzēts ietaupīt 110.—
. 12.699.—
§ 6. Paredzamā peļņa valsts ieņēmumos*) 962.—

Kopā ... 13.661.—

*) 1933./34._ saimniecības gada valsts pamata budžeta ie-
ņēmumos uzņemta 1932./33. g. paredzamā peļņa.

Ls

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekli . 1.000.—

II. Izdevumi.
§ 1. Inventāra jauniegādāšana .... 1.000.—.

PIELIKUMS Nr. 9
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 60
un izdevumu budžeta tek. Nr. 250 un 501).

Universitātes Vecauces fermas saimniecības budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

§ 1. Operatīvās daļas peļņa 8.151.—
§ 2. Piemaksa par pētīšanas un studentu

apmācības darbiem 13.365.—
Kopā ... 21.516.—

II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi . . . 3.300.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 1.186.—?
§ 3. Pētīšanas un studentu apmācības iz-

devumi 13.365.—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 185.—
§ 5. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei . 625.—
§ 6. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos 668.—

19.329.—
Paredzēts ietaupīt 44.—

19.285.—
§ 7. Paredzamā peļņa valsts ieņēmu-

mos*) 2.231.—
Kopā ... 21.516 —

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma inventāra realizēšana . 800.—
§ 2. Papildu pamatkapitāls 360.—

Kopā . . . 1.160.—

II. Izdevumi.
§ 1. Uzņēmuma inventāra jauniegādāšana 1.160.—.

PIELIKUMS Nr. 10
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 00
un izdevumu budžeta tek. Nr. 250).

Universitātes Rāmavas fermas saimniecības budžets.
A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
§ 1. Operatīvās daļas peļņa 8.382 —
§ 2. Piemaksa par pētīšanas un studentu

apmācības darbiem 2.673.—
Kopā ... "

11.055.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 5.608.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 700.—
§ 3. Pētīšanas un studentu apmācības iz,

devumi 2.673.—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 128.—
§ 5. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei . 236.—
§ 6. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos 309.—
9.654.—

Paredzēts ietaupīt 63—

9.591.—
9 7. Paredzamā peļņa valsts ieņemu-

mumos*) 1.464.—
Kopā . . . 11.055.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma inventāra realizēšana . 1.600.—
II. Izdevumi.

§ 1. Uzņēmuma inventāra jauniegādāšana 1.600 —

*) 1933./34. saimniecības gada valsts pamata budžeta
ieņēmumos uzņemta 1932./33. g. paredzamā peļņa.
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PIELIKUMS Nr. 11
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 01
un izdevumu budžeta tek. Nr. 250 un 501).

Universitātes Vecauces mežniecības saimniecības budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
Ls

§ 1. Operatīvās daļas peļņa 21.286.—
§ 2. Piemaksa par pētīšanas un studentu

apmācības darbiem 4.455.—

Kopā . . . 25.741.—

II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 14.908.—
i 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 1.602.—
§ 3. Pētīšanas un studentu apmācības iz,

devumi 4.455.—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 283.—?
§ 5. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos 350.21.598.—
Paredzēts ietaupīt 165.—

21.433.—
§ 6. Paredzama peļņa valsts ieņēmu-

mos*) 4.308.—
Kopā . . . 25.741.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.

§ 1. Papildu pamatkapitāls . ... 3.000 —

II. Izdevumi.

§ 1. Uzņēmuma inventāra jauniegādāšana 100.—
§ 2. Ēku pamatremonti 2.900.—

Kopā . . . 3.000.—.

PIELIKUMS Nr. 12
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 61
un izdevumu budžeta tek. Nr. 501).

Universitātes serumu stacijas saimniecības budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.

§ 1. Operatīvās daļas peļņa 21.560 —

II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 960.—
|2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 1.500.—

§ 3. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 301.—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei_. 26.—
§ 5. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos ?' _ • 240-—
§ 6. Paredzamā peļņa valsts ieņēmu-

mos* 18.533.—
Kopā . . . 21.560.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.

§ 1. Papildu pamatkapitāls 10.300 —

II. Izdevumi.

§ 1. Uzņēmuma inventāra jauniegādāšana 3.300.—
§ 2. Eku jaunbūves 7.000.—

Kopā ... 10.300.—.

PIELIKUMS Nr. 13
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 61
un izdevumu budžeta tek. Nr. 250).

Universitātes botāniskā dārza saimniecības budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Pelna.

§ 1. Operatīvās daļas peļņa 507.—
9 2. Piemaksa par pētīšanas un studentu

apmācības darbiem 3.960.—
Kopā ... 4.467.—

II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas pārvaldes izdevumi 250.—

*) 1933./34. saimniecības gada valsts pamata budžeta
ieņēmumos uzņemtā 1932./33. g. paredzamā peļņa.

Ls

§ 2. Pētīšanas un studentu apmācības iz-
devumi 3.960.—

§ 3. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 44 —
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei . - 96.—
§ 5. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos 117.—
Kopā . . . 4.467.—.)

Vārdu pie VIII daļas neviens nevēlas? Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret kārtējo ieņēmumu VIII da-
ļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par kārtējo ieņēmumu VIII daļas pieņemšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par kārtējo
ieņēmumu VIII daļu nodotas 33 balsis, pret to no-
dots 19 balsu, atturējušies 4. Arī kārtējo ieņēmumu
VIII daļa pieņemta. — Kārtējo ieņēmumu IX daļa —
Finanču ministrija.
(Tek. ; "i. " ' * : ? ' ļ ' ļ

Nr. Ls Ls

IX. Finanču ministrija.

a. Valsts saimniecības departaments. ,

74 § 2. Naudas kapitālu nodokļi.
5 Vinnestu nodoklis . . 500.—
5a Krizes nodoklis bez-

darba apkarošanai no
vinnestiem . . . . . 200.000.— 200.500 —

75 § 10. Apdrošināšanas nodoklis (pielikums
Nr. 17) 350.000.—

76 § 32. Linu monopols (pielikums Nr. 16) . . 1.—
77 § 33. Cukura monopols (pielikums Nr. 20) 6.854.256.—
78 § 43. Valsts ēku izīrēšana 94.252 —
79 § 53. Rūpniecības uzņēmumi.

3 Valsts papīrspiestuve (pielikums Nr.
14) 102.145.—

80 § 58. Dažādi uzņēmumi.
5 Izdevniecība — žurnāls „Ekono-

mists" (pielikums Nr. 15) ... . 25.886.—
81 § 61. Valsts kredītiestādes.

1 Latvijas banka (pieli-
kums Nr. VIII) . . . 770.812.—

2 Zemes banka (pieli-
kums Nr. IX) . . . 95.939.—

3 Hipotēku banka (pieli-
kums Nr. X) . . . 91.592.— 958.343.—

82 § 62. Valsts vērtspapīru portfelis.
1 Ķīlu zīmju augļi . . . 820.000.—
2 Pārējie ieņēmumi . . 692.401.— 1.512.401.—

83 § 81. Izdevumu, atmaksas 100.200 —
84 § 84. Bezmantinieku manta (pielikums Nr.

22) 50.518.—
85 § 90. Dažādi ieņēmumi 1.293.023.—

Kopā valsts saimniecības de-
partamentam 11.541.525.—

b. Tirdzniecības un rūpniecības
departaments.

86 § 21. Tirdzniecības un rūpniecības nodevas.
1 Izgudrojumu patentu

izsniegšana .... 10.000 —
2 Zīmējumu, modeļu un

preču nozīmju reģi-
strēšana ..... 25.000 —

3 Dārgmetālu pārbaudī-
šana ._ . 60.000—

4 Mēru un svaru pār-
baudīšana 50.000.— 145.000.—

87 § 28. Dažādas atlldzības._
5 Blankas un formulāri 100.—

88 § 53. Rūpniecības uzņēmumi.
1 Liepājas kara ostas

darbnīcas (pielikums
Nr. IV) ....... 1.—

2 Juglas elektrības uzņē-
mums (pielikums Nr.
III) 1.- 2.- '

89 § 90. Dažādi ieņēmumi 16.000.—

Kopā tirdzniecības un rūpniecī-
bas departamentam .... 161.102.—
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Tek.
Nr. Ls Ls

c. Nodokļu departaments. .

90 § 1. Ienākuma nodokli.
1 Progresīvais ienākuma

nodoklis 3.300.000 —
2 Piemaksa progresīvam'

ienākuma nodoklim
krizes apkarošanai . 2.500.000.— 5.800.000.—

91 § 2. Naudas kapitālu, nodokļi.
1 Procentpapīru kuponu

nodoklis 40.000 —
2 Dividendu nodoklis . . 70.000.—
3 Noguldījumu augļu no-

doklis 180.000.—
4 Speciālu tekošu rēķinu

nodoklis 10.000.—
6 Obligāciju nodoklis . . 500.— 300.500.—

92 § 3. Nekustamas mantas nodokļi.
1 Nodoklis no lauku ne-

kustamās mantas . . 850.000.—?
2 Nodoklis no nekusta-

mās mantas pilsētās
un miestos 1.800.000

3 Atsavināšanas un 1%
pamatnodoklis . . . 1.700.000 —

4 Piemaksa pie nodokļa
no nekustamās man-
tas pilsētās krizes ap-
karošanai 2.600.000.— 6.950.000.—

93 § 4. Mantojumu un dāvinājumu nodoklis 800.000.—
94 § 6. Tirdzniecības un rūpniecības nodoklis.

1 Pamatnodoklis .... 500.000.—
2 Papildnodoklis .... 2.800.OO0.—
3 Apgrozījumu nodoklis

(traktieru u. c.) . . 100.O00.— 3.400.000.—

95 § 7. Ārkārtējās pelņas nodoklis.
1 Vērtības pieauguma nodoklis . . . 180.000.—

96 § 8. Zīmognodeva.
1 Zīmēs 6.800.000.—
2 Naudā . 2.O00.0O0— 8.800.000.—

97 § 12. Akcīze.
1 Spirts 30.000.—
2 Liķieri 150.000.—
3 Vīni 170.000.—
4 Alus, porters un iesala

kvass 1.800.000.—
5 Medus dzērieni . . . 1.500.—
6 Bezalkohola dzērieni . 650.000 —
7 Raugs ." 900.000.—
8 Tabaka 12.600.000.—

10 Čaulītes 220.000 —
11 Sērkociņi 560.000.—
13 Citi apgaismošanas

produkti 200.000.—
14 Smēreļļas ...... 300.000.—
15 Tēja 65.000.—
16 Iesala ekstrakts . . . 100.000.— 17.746.500.—

98 § 13. Patentu nodokli.
.1 Dzērienu un rauga ra-

žotavas un tirgotavas 370.000.—
2 Tabakas, čaulīšu un

sērkociņu fabrikas un
tirgotavas 270.000.—

3 Naftas produktu fabri-
kas un noliktavas . . 10.000.—

4 Fabrikas spirta izstrā-
dājumiem, kurus ne-
lieto kā dzērienus . . 4.000.— 654.000 —

99 § 19. Rakstu nodevas 20.000.—
100 § 21. Tirdzniecības un rūpniecības node-

vas.
5 Tvaika katlu uzraudzība 70.000.—

101 § 24. Dažādas nodevas.
4 Kancelejas un aktu nodevas . . . 3.600.—

102 § 28. Dažādas atlīdzības.
5 Blankas un formulāri 15.000.—

103 § 31. Spirta un degvīna monopols (pieli-
kums Nr. 18) 19.626.884.—J (

104 § 43. Valsts ēku izīrēšana 400.—
105 § 81. Izdevumu atmaksas 12.000 —
106 § 82. Naudas sodi.

2 Administratīvi uzlikti
sodi 25.000 —

, , 3 Tiesas uzlikti sodi . . 30.000.— 55.000—

Tek.
Nr. Ls Ls

107 § 83, Konfiskācijas.
2 Dažādas konfiskācijas 3.000.—

108 § 90. Dažādi ieņēmumi 5.000.—
Kopā nodokļu departamentam 64.441.884.—

d. Muitas departaments.

109 § 11. Muitas nodokļi.
1 Ievedmuita ..... 25.800.000 —
2 Izvedmuita 400.000.—
3 Muitas kancelejas no-

doklis 34O.000.— 26.540.000.—
110 § 20. Muitas nodevas.

1 Preču uzglabāšanas
maksa 200.000.—

2 Prīvatu noliktavu uz-
raudzības maksa . . 50.000.—

3 Darbinieku komandē-
jumu maksa .... 100.000.—

4 Plombas, auklas u. c.
materiāli 20.000.— 370.000.—

111 § 28. Dažādas atlīdzības.
5 Blankas un formulāri 1.000.—

112 § 43. Valsts ēku izīrēšana 120.000 —
113 § 58. Dažādi uzņēmumi.

5 Izdevniecība 1.000.—
114 § 67. Kustamās mantas pārdošana . . . 500.—
115 § 81. Izdevumu atmaksas 3.500.—
116 § 82. Naudas sodi.

1 Muitas un kontrabandas sodi . . . 50.000.—
117 § 83. Konfiskācijas.

1 Konfiskācijas kontrabandas lietās . 10.000.—
118 § 90. Dažādi ieņēmumi . 4.000 —

Kopā muitas departamentam 27.100.000.—

e. Jūrniecības departaments.
119 § 22. Ostu un iekšējās satiksmes nodevas.

1 Kuģu .tonnāžas nodevas 500.000.—
2 Loču nodevas .... 120.000.—
4 Svaru nodeva .... 895.000.—
6 Ledlaužu nodeva . . 140.000.—
9 Ostas kuģu ekspluatācija 21.000.—

10 Ostu ierīkojumu lieto-
šana 89.000—

11 Kuģu aktis un dokumenti 6.400.—
12 Tirdzniecības kuģu ka- ?

rogu patenti un kuģu
izmērīšana .... 1.200.—

13 Laivu reģistrēšana . . 550.—
15 Ūdensceļu nodevas . . 65.000.— 1.838.150.—

120 § 24. Dažādas nodevas.
4 Kancelejas un aktu nodevas . . . 300.—

121 § 28. Dažādas atlīdzības.
1 Mācības naudas . . . 7.600.—
5 Blankas un formulāri . 1.400.— 9.000.—

122 § 42. Valsts zemes.
1 Zemju un saimniecību

iznomāšana .... 48.200.—
2 Zvejas tiesību iznomā-

šana 2.000— 50.200.—
123 § 43. Valsts ēku izīrēšana 60.000.—
124 § 54. Tirdzniecības uzņēmumi.

4 Valsts kuģi (pielikums Nr. V) . . . 1.—?
125 § 58. Dažādi uzņēmumi.

5 Izdevniecība 1.000.—
126 § 67. Kustamas mantas pārdošana . . . 8.000.—
127 § 81. Izdevumu atmaksas 25.000 —
128 § 82. Naudas sodi.

2 Administratīvi uzlikti sodi .... 1.000.—?
129 § 90. Dažādi ieņēmumi 2.800.—

Kopā jūrniecības departamentam 1.710.451.—
Kopā IX daļai 105.244.962.—.

PIELIKUMS Nr. 14
i,.. i/\iļtm (P'valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 79).

Valsts papīrspiestuves budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.

§ 1. Operatīvās daļas peļņa 108.567.—
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Ls

II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 47.014.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 2.946.—
§ 3. Uzņēmuma piemaksas pensiju fondam 1.820.—

|4. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei . 3.750.—
§ 5. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos 1.050.—
56.580.—

Paredzēts ietaupīt 565.—

56.015.—
§ 6. Paredzama peļņa valsts ieņēmu-

mos*) 52.552.—
Kopā . . . 108.567.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi . 182.539 —

II. Izdevumi.
§ 1. Inventāra jauniegādāšana .... 22.539.—
§ 2. Materiālu krājumu atjaunošana . . 160.000.—

Kopā . . . 182.539.—

PIELIKUMS Nr. 15
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 80).

Finanču ministrijas žurnāla „Ekonomists" budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

§ 1. Operatīvās daļas peļņa ..... 16.165—

II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 10.217.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 1.977.—
§ 3. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 209,—

12.403.—
Paredzēts ietaupīt 124.—

12.279.—
§ 4. Paredzama peļņa valsts ieņēmumos*) 3.886.—

Kopā ... 16.165.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi . 300.—
II. Izdevumi.

§ 1. Uzņēmuma inventāra jauniegādāšana 300.—

PIELIKUMS Nr. 16
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 76
un izdevumu budžeta tek. Nr. 479).

Linu monopola nodaļas budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
§ 1. Valsts piemaksa 3.482.745.—
§ 2. 1934./35. s. g. budžetā uzņemamā

valsts piemaksa 4.520.364.—
Kopā . . . 8.003.109.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 81.943.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 16.956.—
§ 3. Saimniecības izdevumi 3.270.—?
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 3.750.—
§ 5. Operatīvās daļas zaudējumi . . . 7.910.703.—
§ 6. Paredzamā peļņa valsts ieņēmumos 1.—

8.016.623.—
Paredzēts ietaupīt 13.514.—

Kopā . . . 8.003.109.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ h Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi . 600.—

*) 1933./34. saimniecības gada valsts pamata budžeta
ieņēmumos uzņemtā 1932./33. g. paredzamā peļņa.

ļKrāluinā Saeimas Stenografu
ļbirojā Riti.Saeimas jaukumā,

t
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II. Izdevumi.
§ 1. Uzņēmuma inventāra jauniegādāšana 600.—

PIELIKUMS Nr. 17
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 75).

Valsts apdrošināšanas nodaļas budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
§ 1. Operatīvās daļas peļņa 371.165.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 92.963.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi . 7.791.—
§ 3. Saimniecības izdevumi . . . . . 8.115.—
§ 4. Pārskaitīts no brutto peļņas kapi-

tāla ieguldījumos 3.892—
§ 5. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 1.703.—
§ 6. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos 450.—
114.914—

Paredzēts ietaupīt 1.149.—

113.765.—
§ 7. Paredzamā peļņa pieskaitāma valsts

apdrošināšanas fondam .... 257.400.—
Kopā . . . 371.165.—

1 B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Pārskaitīts no_ brutto pelņas inven-
tāra jauniegādāšana! 3.892.—

II. Izdevumi.

§ 1. Uzņēmuma inventāra jauniegādā-
šana 3.892.—.

PIELIKUMS Nr. 18
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 103).

Spirta monopola budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

§ 1. Operatīvās daļas peļņa 19.966.246.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi . . . 264.413.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 13.300.—
§ 3. Saimniecības izdevumi . . . . . 56.301.—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 4.876.—
§ 5. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei . 3.900.—

348.790.—
Paredzēts ietaupīt 3.428.—

339.362.—
§ 6. Paredzamā peļņa valsts ieņēmumos 19.626.884.—

Kopā . . . 19.966.246.—

' B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi . 67.313.—

II. Izdevumi.
§ 1. Jaunbūvei 66.000.—
§ 2. Uzņēmuma inventāra jauniegādā-

šana 1.313.—
Kopā . . . 67.313.—

PIELIKUMS Nr. 20
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 77).

Cukura monopola budžets.
A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelna.
§ 1. Operatīvās daļas peļņa ..... 6.919.024.—

II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 52.578.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 9.300.—
§ 3. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 875.—

20
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§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei . 104.—
§ 5. Pārskaitīts no brutto peļņas kapi-

tāla ieguldījumos 2.565.—
65.422.—

Paredzēts ietaupīt 654.—

64.768.—
§ 6. Paredzamā peļņa valsts ieņēmumos 6.854.256.—

Kopā . . . 6.919.024.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Pārskaitīts no brutto peļņas . . . 2.565.—

II. Izdevumi.

§ 1. Uzņēmuma inventāra jauniegādā-
šana 2.565.—.

! PIELIKUMS Nr. 22
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 84).

Beztnantinieku mantas budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.

§ 1. Eku_ izīrēšana 2.300 —
§ 2. Dažādi ieņēmumi 55.600.—

Kopā . . . 57.900.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 1.490.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 1.150.—
§ 3. Saimniecības izdevumi 4.786.—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 45.—

7.471.—
Paredzēts ietaupīt 89.—

7.382.—
9 5. Paredzamā peļņa valsts ieņēmumos 50.518.—

Kopā . . . 57.900.—

: i , , PIELIKUMS Nr. III
! : (pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 88)

Juglas elektrības uzņēmuma budžets.
? i . A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
§ 1. Operatīvās daļas peļņa 66.232—

II. Zaudējumi. '
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 33.625.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 3.500 —
§ 3. Administrācijas saimniecības izde-

vumi 14.800.—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 1.241.—
§ 5. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei . 1.180.—
§ 6. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos (tek. Nr. 85) 12.404.—
§ 7. Paredzama peļņa valsts ieņēmu- -

mos (tek. Nr. 88) l.—

66.751.—
Paredzēts ietaupīt 519.—

Kopā . . . 66.232—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
§ 1. No uzņēmuma kapitāla brīviem lī-

dzekļiem 61.600.—

II. Izdevumi.
§ 1. Pārbūves 46.500.—
§ 2. Inventāra jauniegādāšana .... 15.100.—

Kopā . . . 61.600—

PIELIKUMS Nr. IV
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 88).

iii Liepājas kara ostas darbnīcu budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

§ 1. Operatīvās daļas peļņa .... 380.162.—

|
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II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 57.677.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes, izdevumi 68.706.—
§ 3. Administrācijas saimniecības izde-

vumi 81.150 —
9 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 2.609.—
§ 5. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei . 21.130 —
§ 6. Pārskaitīts kapitālos ieguldījumos . 84.500 —
§ 7. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos 66.460.—
382.232—

Paredzēts ietaupīt 2.071.-^
380.161.—

§ 8. Paredzama peļņa valsts ieņēmumos . 1.—
Kopā . . . 380.162.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.

§ 1. Pārskaitīts no brutto peļņas . . . 84.500.—

II. Izdevumi.

1. Jaunbūves 15.000.—
§ 2. Inventāra jauniegādāšana .... 69.500.—

Kopā ... 84.500.—

PIELIKUMS Nr. V
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 124).

Valsts kuģu pārvaldes budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.

§ 1. Operatīvās daļas peļņa 58.820.—
§ 2. No rezerves kapitāla administratī-

vās daļas zaudējumu segšanai . . 1.425.—
Kopā . . . 60.245.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 27.384.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 3.550.—
§ 3. Administrācijas saimniecības izde-

vumi 7.950.—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 2.915.-—
§ 5. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei . 2.580.—
§ 6. Krizes laika atvilkumi valsts ieņē-

mumos (tek. Nr. 85) . L . . 15.865.—
§ 7. Paredzamā peļņa valsts ieņēmumos 1.—

Kopā . . . 60.245.—

PIELIKUMS Nr. VIII
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 81).

Latvijas bankas budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.

I. Peļņa.

§ 1. Procentes 5.64O.000.—
§ 2. Kommisijā 480.000.—
§ 3. Peļņa 805.000.—

Kopā . . . 6.925.000.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Centrāles administrācijas atalgojumi 1.300.418.—
§ 2. Centrāles pārvaldes izdevumi . . 205.000.—

13.

Centrāles saimniecības izdevumi . 104.600.—
4. Centrāles operāciju izdevumi . . 2.645.000.—
5. Nodaļu administrācijas atalgojumi . 995.038.—
6. Nodaļu pārvaldes izdevumi . . . 54.752.—
7. Nodaļu saimniecības izdevumi . . 113.905.—
8. Nodokļu operāciju izdevumi . . . 382.500.—
9. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 64.500 —

§ 10. Krizes laika atvilkumi valsts ieņē-
mumos (tek. Nr. 85) 291.700.—

§ 11. Paredzama peļņa sadalīšanai sa-
skaņā ar statūtiem*) 767.587.—

Kopā . . . 6.925.000.—

*) 1933./34. s. g. valsts pamata budžeta ieņēmumos uz-
ņemtā 1932./33. g. peļņa.)
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PIELIKUMS Nr. IX
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 81).

Valsts zemes bankas budžets.
A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
Ls

§ 1. Ķīlu zīmju aizdevumi ..... l.OOO.OOO.—
§ 2. No īstermiņa aizdevumiem .... 190.000.—
§ 3. No bankas namiem 33.488.—
§ 4. Naudas noguldījumi 167.500.—
§ 5. Blanketu un dokumentu izgatavoša-

nas izdevumu atmaksas .... 40i000.—
§ 6. Veitspapīru procentes 240.000.—

|7. Zemes birojs . . . 15.000.—
|8. Agrāko hipotēku parādu likvidācija 1.000.—

§ 9. Kommisijā 2.000.—
§ 10. Dažādi 4.500.—

Kopā . . . 1.693.488.—

II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 949.370.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 138.750.—
§ 3. Administrācijas saimniecības izde-

vumi 306.310.—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 19.646.—
§ 5. Krizes laika atvilkumi valsts ieņē-

mumos (tek. Nr. 85) 118.179.—
§ 6. Paredzama pelņa sadalīšanai saska-

ņā ar statūtiem*) 1 161.233.—
Kopā . . . 1.693.488.—

PIELIKUMS Nr. X
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 81).

Latvijas hipotēku bankas budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
§ 1. Iemaksas pārvaldes izdevumiem . 338.000.—
§ 2. Sodu naudas par termiņā nenomak-

sātiem maksājumiem 150.000.—?
§ 3. Procentes par bankas kapitāliem . . 640.660.—
§ 4. Dažādi 1.300.—

Kopā . . . 1.129.960.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 204.556.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 39.458.—
§ 3. Administrācijas saimniecības izde-

vumi 26.300.—
§ 4. Informācija un dažādi 2.500.—
§ 5. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam' 4.275.—
§ 6. Telpu un inventāra remonts . . . 1.000.—
§ 7. Pārskaitīts no brutto peļņas kapi-

tāla ieguldījumos 1.960.—
§ 8. Krizes laika atvilkumi valsts ieņē-

mumos 40.207.—
§ 9. Paredzamā peļņa sadalīšanai saska-

ņā ar statūtiem*)' 809.704.—
Kopā . . . 1.129.960.—

1 B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi . 1.960.—

II. Izdevumi.
§ 1. Inventāra jauniegādāšana .... 1.960.—

*) 1933./34. s. g. valsts pamata budžeta ieņēmumos uz-
ņemtā 1932./33. g. peļņa.)

Vārdu pie IX daļas neviens nevēlas? Vārds de-
putātam Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): No ši-
nī daļā paredzētajiem ienākumiem sevišķi uzkrītoši
ir ienākumi no cukura monopola — tuvu pie
7.000.000 latu. Tā kā cukurs ir visplašāko masu pa-
tērirja priekšmets, tad tagadējos krizes apstākļos
gan būtu laiks cukura cenas pazemināt; tapec es
lieku priekšā attiecīgo summu budžeta samazināt
par 3.000.000 latu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dukuram.

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Pārrunājot pie Finanču ministrijas budžeta cukura
monopola jautājumu, budžeta kommisijā mēs kon-
statējām to nenormālo stāvokli, kāds patlaban ir ra-
dies šinī jautājumā.

Reizē ar cukura rūpniecības attīstību Latvijā,
kas pati par sevi ir ļoti apsveicama lieta, jo lielā
mērā dod iespēju lauksaimniekiem pāriet uz racio-
nālām saimniecības metodēm, dod lauksaimniekiem
lielākus ienākumus — reizē ar to tanī pašā laikā cu-
kura cenas Latvijā tomēr ir sacēlušās ārkārtīgi aug-
stu. Patlaban patērētāji ir spiesti maksāt par La-
tvijā ražoto cukuru 63—65 santimi par kilogramu.
Tā ir tik augsta cena, kāda visā Latvijas pastāvē-
šanas laikā nekad nav bijusi. Jāsaka pat, ka šobrīd
reti kādā pasaules valstī jūs atradīsit tik augstu cu-
kura cenu. Ja Latvijā ielaistu ārzemju cukuru, tad
to varētu pārdot par. 14 santimiem kilogramu; bet
tā kā pastāvošais cukura monopols šobrīd var segt
visu cukura patēriņu ar to produkciju, kādu šī noza-
re patlaban attīsta, tad, protams, ārzemju cukura
ielaišana patlaban nevar notikt.

Pašlaik ir nepieciešams un ir arī iespējams La-
tvijas cukura cenas lielā mērā pazemināt. Tas ap-
stāklis, ka cukura cena ir sacelta līdz 65 santimiem
par kilogramu, ir radījis cukura tirgū ārkārtīgi no-
spiestu stāvokli. Ja vēl divus trīs gadus atpakaļ
cukuru patērēja ap 46.000—47.000 tonnu, tad šobrīd
cukura patēriņš sakarā ar cukura cenas pacelšanu
ir noslīdējis uz 36.000 tonnām. Tā tad dažu gadu
laikā cukura patēriņš ir nokrities par 10.000 tonnām.
Tas pats iznāk, ja salīdzinām cukura patēriņu uz
vienu iedzīvotāju gadā. Divus trīs gadus atpakaļ,
t. i. 1930. gadā cukura patēriņš uz 1 cilvēku gadā
bija apmēram 29 kilogrami, turpretim pec diviem
gadiem — 1932. gadā cukura patēriņš uz 1 cilvēku
bija tikai apmēram 19 kilogramu._ Tas nozīmē, ka
patēriņš strauji krīt. Pie pašreizējās cukura cenas
vietējais pircējs nevar šo Latvijas ražojumu patērēt
vairs tādos apmēros, kā tas ir bijis agrāk. Vai tas
ir izdevīgi lauksaimniekiem — cukurbiešu ražota-
jiem, ka cukura patēriņš Latvijā krīt? Nē!

Cerēt uz cukura eksportu uz ārzemēm mēs ne-
varam, jo pie tik augstas cenas, kāda ir mūsu_ cu-
kuram, mēs nevaram atrast tam ārzemēs pircējus.
Uz speciāla līguma pamata mēs gan esam gribējuši
nodot Igaunijai preču apmaiņas kārtība dažus tūk-
stošus tonnu mūsu cukura, bet arī Igaunija labprāt
neņem to pretī, un, ja neviļos,_pagājušajā gada, kaut
gan bija līgums par dažiem tūkstošiem tonnu. Igau-
nija ir paņēmusi tikai 500 tonnu mūsu cukura. Vi-
ņai nav interese ņemt mūsu cukuru, ja to var dabūt
ārzemēs 3 un 4 reizes lētāk. Tāpēc, acīmredzot, vi-
sas cerības cukura pirkšanā varam likt tikai uz
iekšējo patērētāju.

Iekšējiem patērētājiem, plašākam strādniecības
masām, darba intelliģenceiu. t. t, kam jādzīvo no
darba algas, ienākumi pēdējos gados ir strauji sa-
mazinājušies līdz pat 50% un 60% no agrākas dar-
ba algas; tāpēc, protams, viņi ir spiesti sašaurināt
arī savus izdevumus. Tas attiecas ne tik vien uz
darba algas cilvēkiem; Latvijā ir veseli apgabali,
kuri šobrīd ir spiesti atteikties no Latvijas cukura
patērēšanas. Tādi apgabali ir lielā mērā Latgale un
ari viena liela daļa no Vidzemes, sevišķi jūrmalas
apgabali, kur ir sliktāka zeme un sīkas saimniecības.
Jūs šobrīd varat atrast lauku rajonus, kur ir daudz
tādu pat pie vecsaimniekiem, kas pasaka: mēs cu-
kuru nevaram pirkt, tāpēc ka tas it luksa priekš-
mets. Cukura vietā sāk patērēt sacharīnu. Papra-

20»
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sait lauku veikalos, un jūs dzirdēsit atbildi no vei-
kalniekiem, cik plašos apmēros viņiem tagad iziet
cukura krājumi, un cik plašos apmēros cukura pa-
tēriņš pēdējā laikā ir sabrucis. Pēdē'jā laikā ļoti
plašos apmēros tiek patērēts sacharīns, šis surro-
gāts, kas, ievests no ārzemēm, atvieto mūsu pašu
ražoto cukuru un reizē ar to lielā mērā samazina
cukura patēriņu uz ikvienu iedzīvotāju visas valsts
mērogā.

Vai tas ir izdevīgi lauksaimniekiem? Lauksaim-
nieki ir it kā ieinteresēti, lai cukurbiešu cenas būtu
iespējami augstas, jo tad par katru nodoto tonnu
cukurbiešu viņi it kā ieņem vairāk. Bet tās cenas,
kādas šobrīd pastāv cukurbietēm, pēc mūsu sapra-
šanas tomēr ir par augstām. Lai gan valdība cukur-
biešu cenas šogad ir pazeminājusi no 46,5 latiem par
tonnu uz 40 latiem, tomēr ari tagad šīs cenas ir vēl
stipri augstākas nekā ārzemēs. Mēs domājam, ja
cukura patēriņš tik strauji ies uz leju, kā tas ir no-
ticis pēdējos pāris gados, tad nav ko domāt par to.
ka cukurbiešu sējumu platība Latvijā varētu iet pla-
šumā. Cukurbiešu ražotājs sajūt cukura patēriņa
samazināšanos kā smagu nastu. Iedzīvotāju vairums
ir ieinteresēts, lai cukura cenas netiktu uzturētas
pārmērīgi augstas. Ja cukura cenas tiks uzturētas
tik augstas kā tagad, tad lielā mērā sašaurināsies
viss cukura patēriņš Latvijā.

Šai nozarei pie mums stāv priekšā diezgan pla-
ša attīstības iespējamība. Patlaban būvē jau trešo
cukura fabriku Liepājā. Pie tā cukura patēriņa
kāds bija 2—3 gadus atpakaļ, bija jādomā, ka mums
vajadzēs 4 vai 5 cukura fabrikas, turpretim tagad
pie pašreizējām augstajām cukura cenām, noslīdot
cukura patēriņam uz leju, jākonstatē, ka pēc trešās
cukura fabrikas pabeigšanas Liepājā mēs varēsim
apmierināt visu cukura patēriņu Latvijā, un neviens
kilograms cukura no ārzemēm vairs nebūs jāieved:
Tā cukurbiešu sējumu platība, kas būs šoruden, pa-
tiesībā būs lielāka nekā vajadzīgs. Cukurbiešu būs
vairāk, nekā fabrikām vajadzīgs, nekā vajadzīgs tā
cukura pagatavošanai, ko var novietot vietējā tir-
gū. Ievērojot to, ceturtā cukura fabrika Rēzeknei,
ne arī tuvākā laikā Valmierai nav vajadzīga, ja cu-
kura patēriņš arī turpmāk kritīsies tā, kā tas ir kri-
ties pēdējos gados.

Ne tikai patērētāju, bet arī lauksaimnieku inte-
resēs būtu, lai augstās cukura cenas nolīdzinātu uz
leju. Valsts cukura monopola iestādei cukura paš-
izmaksa 1 kg ir ne vairāk par 40^1 santimu, bet
tanī pašā laikā cukuru pārdod par 62—63 santimi
kg. Pelnīt tik daudz par kilogramu cukura arī val-
stij nav vajadzīgs. Tas nozīmē, ka patērētājam jā-
piemaksā ne tikai cukurbiešu ražotājiem, bet arī val-
stij. Cukura monopols Ir pārvērties par fiska mo-
nopolu, kas valstij ne tikai sedz izdevumus, bet dod
ievērojamu peļņu; tāpēc es domāju, ka te noteikti
var runāt par to, lai to peļņu, ko valsts cukura mo-
nopols ieraksta valsts budžetā, strīpotu par labu cu-
kura patērētājiem un arī cukurbiešu ražotājiem. Mēs
esam dziļi pārliecināti, ka nākošajā gadā un arī vēl
pēc nākošā gada cukura caurmēra patēriņš uz kat-
ru iedzīvotāju lielā mērā kritīsies, droši vien lielākā
mēra, nekā tas ir krities līdz šim, varbūt ap 12kg uz
iedzīvotāju. _ Ja tas tā, tad trešā cukura fabrika, tā
sakot, būs jāklapē ciet.

Tāda ir vispārīgā situācija.
Vado_ties no šiem motīviem, es. jau budžeta

kommisijā iesniedzu pārejas formulu, kas uzdod val-
dībai cukura cenas pazemināt par 15 santimi kilo-
gramā. Arī tad cukura cenas, ko valdība laiž tirgū,
būs<; pietiekoši augstas un_ dos apmēram 2—3 san-
timi par kilogramu izdevumu segšanai un zināmā

mēra arī peļņai. Ta tad noteikti var runāt par cu-
kura cenu pazemināšanu.

Es sociāldemokrātu frakciljas vārdā iesniedzu
priekšlikumu — cukura cenas par 15 santimiem ki-
lograma pazemināt. Es ceru, ka šis priekšlikums,
kad tas nāks Augstajā namā nobalsošanā, atradīs
piekrišanu. _ Tas ir valsts, patērētāju un arī cukur-
biešu ražotāju intereses. \

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Špoļanskim.

L. Špolanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku apvienība; runā krie-
viski).*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):
Toreiz, kad ieveda cukura monopolu, strādnieku un
zemnieku frakcijas pārstāvji jau pateica, ka tas ir
ievests mantīgo šķiru interesēs, lai organizētā veidā
vel vairāk izvilktu bada grašus no darba ļaužu ka-
batām. Cukura monopolu toreiz aizstāvēja arī so-
ciāldemokrāti._ Protams, stāvokli tas negroza. Mēs
jau toreiz teicam, ka cukura monopols vēl jo vairāk
pasliktinās strādnieku stāvokli. Tagad to atzīst arī
sociāldemokrāti'.

Mēs zinām, ka strādnieki tagad cukuru vairs
nespēj nopirkt. Ievērojot, ka cukurs ir viens no vis-
vairāk patērētiem priekšmetiem, tas nozīmē, ka ne-
mantīgai šķirai ir atņemta iespēja dzīvot.

To pierādaarī statistika. Lēto ārzemju cukuru
1930. gada patērēja 50.000 tonnu, bet tagad cukura
patere tikai 34.000 tonnas gada.

Neskatoties uz cukura patēriņa samazināšanos,
pa kaklu pa galvu grib būvēt vēl jaunas cukura fa-
brikas. Kādā nolūkā? Vai tiešām tās ir vajadzī-
gas? Nav vajadzīgas! Jāsaka, ka darba tautai,
darba zemniecībai un vispār nemantīgai šķirai cu-
kura fabrikas nav vajadzīgas.

Šeit, piemēram, nāk Latgales deputāti un prasa
cukura fabrikas arī Latgalē. Deputāts Trasuns pra-
sa cukura fabriku Latgalē it kā 500.000 Latgales
iedzīvotāju vārda. Tā ir _tā pati liekulība, ar kādu
parasti mantīgas šķiras pārstāvji nāk, ja viņi kaut
ko grib panākt. Tad viņi nāk ar skaistām frāzēm.
Ja mantīgo šķiru pārstāvji grib panākt jaunus nodo-
kļus, viņi saka, ka tas esot vajadzīgs bezdarba ap-
karošanai. Ja grib dabūt jaunu cukura fabriku Lat-
gale, lai dabūtu lielas valsts piemaksas, to atkal pra-
sa it ka SOO.OOOLatgales iedzīvotāju vārdā.

To iedzīvotāju skaits, kas kaut ko iegūtu no cu-
kura fabrikas Latgalē, patiesībā ir ļoti niecīgs.
1932. gada cukurbietes Latgalē sēja 741 saimniecība
vai 0,8% no visiem Latgales saimniekiem. Pašreiz
0,8% ir ta daļa Latgales saimniecību, kuras saņem
šīs piemaksas. Bez tam cukurbietes sējj tikai tās
saimniecības, kurām zeme iegūta tiešā īpašumā, un
kuras var nodot līdz 10 tonnu cukurbiešu. Tagad
cukurbiešu nodošanu arī vēl ierobežo. Bez tam cu-
kurbiešu audzēšana prasa arī vēl daudz darba spē-
ka, tapec katram nemaz nebūs iespējams cukurbie-
tes audzēt; sevišķi mazajiem sīksaimniekiem no tā
bus maz labuma.

Cukurbiešu ražotājiem tiek stipri pārmaksāts
— nesalīdzināmi vairāk par pašizmaksu. 1930. ga-
dā cukurbiešu ražotājiem, salīdzinot ražošanas paš-
izmaksu un valdības maksāto summu, tika pārmak-
sāti 33%, bet 1932. gadā — 57%. Neskatoties uz to,
ka valdības par cukurbietēm maksātas cenas ir pat

*) Runas atreferējums nav iesniegts .
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pazeminātas, cukurbiešu ražotāju ārkārtīgi lielā peļ-
ņa vel aizvien palielinās.

Liela starpība starp ražošanas pašizmaksu un
no valdības saņemto cenu rodas galvenā kārtā uz
darba speķ a rēķina. Ka jau teicu, neskatoties uz
to, ka valdība cukurbiešu cenas ir pazeminājusi, cu-
kurbiešu audzētāju peļņa tomēr ir augusi un augusi
galvena kārta uz darba spēka rēķina. Pašizmaksa
par 1 ha cukurbiešu apstrādāšanu 1931. gadā bija
705 lati, bet 1932. gadā — 635 lati; tā tad skaidri re-
dzams, ka cukurbiešu ražošanas pašizmaksa ir kri-
tusies, un te, lukir tas iemesls, tas peļņas avots,
tieksme pec jaunam cukura fabrikām. Cukurbiešu
ražotāju tīra peļņa no 1 ha 1930. gadā bijusi 228 la-
ti, bet 1932. gada — 351 lats; tā tad peļņas lielums
no 1 ha nav krities, bet ir cēlies par 54%. Peļņa ir
augusi no 31% 1930. gadā uz 50% 1932. gadā.

1931. gadā no 6288 cukurbiešu audzētājām
saimniecībām Latgale bijusi_ tikai 771 saimniecība.
Vairums cukurbiešu audzētāju nenāk arī no bagā-
tas Zemgales; no turienes nāk tikai 11%!no saimnie-
cību skaita, bet šīs saimniecības ir nodevušas 84%
no visa cukurbiešu nodotā daudzuma! Tā tad saim-
niecību skaits nav liels, bet nodotais kvantums iztai-
sa 84%. Šis apstāklis pierāda, ka viss labums no
augstam cukurbiešu cenām nāk par labu bagātiem
Zemgales lielsaimniekiem.

Cukura monopolu ieveda 1932. gada janvārī.
Tagad redzam,, ka pec cukura monopola ievešanas
gaidītas cukura cenas pazemināšanās vietā cena tiek
vēl paaugstināta, kā to jau paredzēja strādnieku un
zemnieku frakcijas deputāti, kuri toreiz uzstājās pret
šo monopolu, teikdami, pretēji sociāldemokrātiem,
ka nav svarīgi, vai strādniekus izsūc un izspiež at-
sevišķi uzņēmēji — privātīpašnieki, vai šo privāt-
īpašnieku — kapitālistu valsts, jo valsts taču nav
nekas cits kā tikai zināma buržuju organizācija, ku-
ra tos diktējumus, ko viņai uzdod atsevišķi kapitā-
listi — privātīpašnieki, realizē dzīvē. Ievedot cu-
kura monopolu, šī operācija ir nodota valsts rīcībā,
un līdz ar to ir sacelta cukura cena.

Līdz cukura monopola ievešanai cukura cena
kritās. No 27 santimiem mārciņā 1925. gadā cena
bijakritusies līdz 45 santimiem par kilogramu 1932.
gada — t. i. līdz cukura monopola ievešanai; bet
pec cukura monopola ievešanas cukura cena jau cē-
las un sacēlās no 45 santimiem uz 65 santimiem.par
kilogramu, t. i. par 50%. augstāk. Tā tad mēs re-
dzamāka cenas paceļ vēl augstāk, pat par 70%-'aug-
stāk, nekā tās ir bijušas pirms cukura monopola.
Tagad paši pilsoniskie žurnāli ir spiesti atzīt — pie-
mēram ekonomists" raksta, ka ārzemēs cukurs
maksā 15 santimu kilograms, bet Latvijas cukurs
maksā 45 santimi; tā tad pašizmaksa šeit ir 3 reiz
dārgāka. Ja te vēl pieliek klāt peļņu, tad patērētāja
stāvoklis vēl vairāk pasliktinās.

Bez šaubām, šīs neracionālās saimniekošanas
dēļ atkal jācieš tikai patērētājam. Pircēji 1932. ga-
dā ir samaksājuši par dārgo cukuru 7,5 miljoni latu,
un 1932. gadā, paredzams, būs samaksājuši pat līdz
11.000.000 latu un vēl vairāk. Ja vēl tomēr ir tiek-
sme celt jaunas cukura fabrikas, tad tagad, kad cu-
kura patēriņš katru gadu arvien vairāk slīd uz leju,
jāsaka, ka tas atkal nav domāts tiešām vajadzībām,
nav domāts plašāku iedzīvotāju masu vajadzībām;
ja tas tā būtu domāts, tad cukura cenu nevis paaug-
stinātu, , bet pazeminātu. Tagad to, gluži otrādi, pa-
augstina arvien vairāk. Tai pašā laikā ir arī vēl
praslbapēc jaunām cukura fabrikām. To nedara
vis tāpēc, kajnums būtu vajadzīgs vairāk cukura,
bet gan tikai tāpēc, lai atkal varētu iegūt lielas valsts
piemaksas. Nemaz neskatās uz to, vai cukura tik

daudz maz vajadzīgs? — ja ir par daudz, lai valsts
gaž uzpirkto cukuru kaut vai jūrā, vai citādi kā iz-
nīcina, ka, piemēram, ir darījusi Amerika, Kanāda
un citas valstis. Bet tanī pašā laikā bez darba eso-
šas masas atrodas lielā trūkumā, un tām nav iespē-
jams apmierināt savas vajadzības, šo cukuru no-
pirkt.

Pēc Liepājas cukura fabrikas izbūves cukura
bus vairāk kā var patērēt, būs 4000 vai 5000 tonnu
parpalikums._ Tas būs neizbēgami. Tad nu mēs
gribam redzēt, ko valdība ar šo cukuru darīs, jo
pirkt nespējīgiem taču to nedos.

Dukura kungs šeit teica tā: viņš cerot, ,ka viņa
priekšlikumus Saeimas vairākums katrā ziņā pie-
ņemšot

^
Mēs uz to neceram — neceram tādēļ, ka

mes zinām, ka cukura cenu paaugstināšana ir taisni
mantīgo šķiru interesēs, un tāpēc būtu taisni brī-
nums, ja tie paši, kuri_ Ieinteresēti taisni cukura ce-
nas paaugstināšanā, būtu par cukura cenas pazemi-
nāšanu, kas naktu par labu tās šķiras interesēm,
kuru mantīgā šķira visu laiku ir apspiedusi, proti —
strādniecības interesēm.

Mēs vienmēr esam teikuši, ka kapitālistiskā
valsts iekārta monopoli ir tikai strādnieku izsūkša-
nas monopoli. Citādi tas nemaz arī nevar būt. Pro-
tams, citādi tas irtur, kur ir strādnieku valsts, kUr
valsts vara ir strādnieku rokās. Tur mēs redzam,
ka ar monopoliem iegūtie ienākumi netiek vis atdoti
mantīgai šķirai, bet tur monopolu ienākumi tiek at-
doti atpakaļ tas pašas nemantīgās šķiras rokās. Ja
sociāldemokrāti aizstāv monopolus un vispārīgi vi-
sas saimnieciskās dzīves pārņemšanu valsts rokās,
tad līdz ar to viņi stāv par vēl pastiprinātāku neman-
tīgo šķiru izsūkšanu un visbeidzot nodod to mantī-
go šķiru rokas. (Starpsaucieni sociāldemokrātu so-
los.) Jā mums jāizvēlas starp privāto tirgotāju Un
valsts saimniekošanu — protams, mēs neaizstāvam
ne vienu, ne otru, mēs apkarojam tos abus —, tad
tomēr jāatzīst, ka vienu otru reizi strādniekiem ir
izdevīgāk un ērtāk iegūt vajadzīgos produktus no
privātā tirgotāja, jo privāto tirgotāju starpā pastāv
konkurrence, viņi savstarpēji apkarojas, bet valsts
ar monopolu organizēti paceļ cenas, ar kurām ne-
viens vairs nevar konkutrēt. Taisni valsts ir tā,
kas noteic šīs augstās cenas. Tā tad mēs karojam
tn_lab pret atsevišķiem prīvātkapiitālistiem. — tirgo-
tājiem, kā arī pret valsti, pret valsts monopoliem.
Mes cīnāmies par privātā īpašuma atcelšanu, bet ari
par_ kapitālistiskās valsts monopolu atcelšanu. Mēs
cinamies par strādniecības valsts ievešanu, bet tanī
pašā laikā sakām, ka kapitālistiskā valstī vienu otru
reizi_ strādniekam ir izdevīgāk iegūt produktus no
vairāk konkurrentiēm — privātiem īpašniekiem,, ne-
ka tad, ja valsts rokās atrodas monopols. To strād-
nieku un zemnieku frakcijas deputāti pateica jau tad,
kad cukura monopolu ieveda. Tas, ko viņi toreiz
teica, tagad ir spīdoši attaisnojies.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): IX da-
ļas ieņēmumu 8. paragrāfā arī paredzēta sevišķi lie-
la summa — 8,8 miljoni latu. Šo summu paredzēts
ieņemt no zīmognodevas. Ar to ir uzlikta ārkārtīgi
liela nasta tautas pleciem, tāpēc es lieku priekšā sa-
mazināt šo summu par 4 miljoniem latu.

PriekšsēdētājsP. Kalniņš: Pie kārtējo ieņēmu-
mu ]X daļas — Finanču ministrijas — ir iesniegti
vairāk pārlabojumi. Vispirms ir 2 pārlabojumi pie
šīs daļas 33. paragrāfa. Deputāts P. Leikarts liek
priekša —

§ 33. — cukura monopola ienākumu, samazināt par Ls3.000.000.—.
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Deputāts V. Bastjānis liek priekšā —
§ 33., kārt. Nr. 77 — ,.cukura monopols" — summu sa-

mazināt par Ls 2.300.000.—.
Tālāk deputāts P. Leikarts liek priekšā —
IX daļā, § 8. zīmognodevas ienākumus samazināt par

Ls 4.000.000.—.

Visi šie priekšlikumi kommisijā noraidīti. Vai
referents vēlas vārdu? Nevēlas. Vispirms likšu
uz balsošanu deputāta Leikarta priekšlikumu par
cukura monopola ienākumu samazināšanu; ja to no-
raidīs, nobalsošanā nāks deputāta Bastjaņa priekš-
likums; ja to pieņems, deputāta Bastjaņa priekšli-
kums atkritīs. Beidzot nāks nobalsošanā deputāta
Leikarta priekšlikums attiecībā uz zīmognodevu.
— Lieku uz balsošanu deputāta Leikarta pirmo
priekšlikumu,. Lūdzu pacelties tos, kas ir par depu-
tāta Leikarta pirmā priekšlikuma pieņemšanu. Par
deputāta Leikarta pirmo priekšlikumu nodotas tikai
7 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Priekšlikums
atkrīt. — Nobalošanā nāk deputāta Bastjaņa priekš-
likums. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Bastjaņa priekšlikuma pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret deputāta Bastjaņa priekš-
likuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Par deputāta Bastjaņa
priekšlikumu nodotas 27 balsis, pret to nodotas 37
balsis, atturējušies 7. Deputāta Bastjaņa priekšli-
kums noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta Lei-
karta otrais priekšlikums —

zīmognodevas ienākumus samazināt par 4 miljoniem latu.

Arī tas kommisijā noraidīts. Vārds referentam.
Referents J. Birznieks: Augti godātie deputātu

kungi! Ja grib atvieglot zīmognodevas maksātā-
jiem zīmognodevas likmi, tad to nevar izdarīt, no-
strīpojot budžetā 4 miljonus latu, jo likums par zī-
mognodevu paliek spēkā. Kur tad paliks ienākumi,
ko_ ieņems ar zīmognodevu? Ja Leikarta kungs do-
ma, ka noteikumi jāgroza, jāatvieglo, tad jāiet cits
ceļš — jāgroza likums. Viņa tagadējais priekšli-
kums nekādus atvieglojumus iedzīvotājiem nedotu,
tadeļ kommisijā šo priekšlikumu noraidīja.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku deputāta Lei-
karta otro priekšlikumu uz balošanu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par deputāta Leikarta otro priekšliku-
mu. (Saucieni no vietām „Viens ir!") Par šo priekš-
likumu nodota tikai viena balss, Visai nepietiekošs
balsu skaits. Deputāta Leikarta otrs priekšlikums
arī noraidīts, — Referents J, Birznieks liek priekšā
izlabot kļūdas:

„Tek. Nr. 129. skaitļa ,,2800" vietā likt ,,7800"; kopā jūr-
niecības departamentam skaitļa ,,1.710.451" vietā likt
,,2.000.451.—"." .

_ Ar šo referenta pārlabojumu lieku tagad kārtējo
ieņēmumu IX daļu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret_ kārtējo ieņēmumu IX daļas pieņem-
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par kārtējo
ieņēmumu IX daļas pieņemšanu, Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Par kārtējo ieņēmumu IX
daļu nodotas 37 balsis, pret — 25 balsis, atturējušies
9. Kārtējo ieņēmumu IX daļa pieņemta. — Apsprie-
šana un nobalsošanā nāk kārtējo ienākumu X daļa
— Zemkopības ministrija.

(Tek.
Nr. Ls

X. Zemkopības ministrija.
130 § 41. Valsts meži (pielikums Nr. 25) . . 591.569.—

a. Zemkopības, departaments.
131 § 24. Dažādas nodevas.

4 Kancelejas un aktu nodevas . . , 6.000,—

Tek. ':' . !: ; .
Nr. Ls Ls

132 § 28. Dažādas atlīdzības.
1 Mācības naudas . . . 17.850.—
5 Blankas un formulāri . 3.000.— 20.850.—

133 § 34. Labības monopols (pielikums Nr. 23) 1—
134 § 42. Valsts zemes.

1 Zemju un saimniecību
iznomāšana .... 450.000.—

2 Zvejas tiesību izno-
māšana 160.000 —

3 Augļi, sodi un atlīdzī-
bas 25.000.— 635.000.—

135 § 43. Valsts ēku izīrēšana 9.000.—
136 § 55. Lauksaimniecības uzņēmumi.

1 Valsts muižas (pieli-
kums Nr. 24) ... 88.316.—

2 Valsts ķēvnīcas un
vaislas lopu audzēta-
vas 2.550 —

6 Valsts saldētavas . . 1.435.—
7 Zāļu sēklu tīrīšanas

punkts 1.200.— 93.501.—
137 § 67. Kustamās mantas pārdošana . . . 4.000.—
138 § 81. Izdevumu atmaksas 193.340.—
139 § 90. Dažādi ieņēmumi 26.000.—

Kopā zemkopības departamentam 987.692.—

b. Meliorācijas departaments.

140 § 42. Valsts zemes.
1 Zemju un saimniecību iznomāšana . 3.000.—

141 § 81. Izdevumu atmaksas 3.000.—
Kopā meliorācijas departamentam 6.000.—

c. Veterinārpārvalde.

142 § 23. Eksporta-importa kontroles nodevas.
4 Lopi . . . 26.300.—

143 § 42. Valsts zemes.
1 Zemju un saimniecību iznomāšana . 94.—

144 § 43. Valsts ēku izīrēšana 601.—
145 § 81. Izdevumu atmaksas 16.000.—

Kopā veterinārpārvalde! 42.995.—
Kopā X daļai 1.628.356.—

PIELIKUMS Nr. 23
(pie valsts ieoēmumu budžeta tek. Nr. 133).

Labības monopola budžets.

A. Pelna un zaudējumi.

I. Peļņa.
§ 1. Operatīvās daļas peļņa 146.851.—

II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 64.377.—
§ 2. Pārvaldes izdevumi 14.700.—
§ 3. Saimniecības izdevumi 800.—
9 4. Valsts piemaksa pensiju fondam . . 3.211.—

83.088.—
Paredzēts ietaupīt 830.—

82.258.—
§ 5. Pārskaitījums no brutto peļņas ka-

pitāla ieguldījumiem 64.592.—
§ 6. Tīra peļņa valsts ieņēmumos . . . 1.—

Kopā . . . 146.851—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.

§ 1. Pārskaitījums no brutto peļņas ka-
pitāla ieguldījumiem 64.592.—

II. Izdevumi.

§ 1. Pamatremonti . . 8.600.—
§ 2. Inventāra jauniegādāšana .... 55.992.—

Kopā . . . 64.592.—.
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PIELIKUMS Nr. 24
(pie valsts ieoēmumu budžeta tek. Nr. 136 un
izdevumu budžeta tek. Nr. Nr. 368 un 501).

Valsts muižu budžets.
A. Pelņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
Ls

§ 1. Operatīvās daļas peļņa 209.565.—
§ 2. Piemaksa zaudējumu segšanai . . 36.037.—

Kopā . . . 245.602.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 101.537.—
§ 2. Pārvaldes izdevumi 15.407.—
§ 3. Saimniecības izdevumi 7.350.—
§ 4. Valsts piemaksa pensiju fondam . . 2.028.—
§ 5. Valsts piemaksa pensiju kasei . . . 9.057.—

135.379.—
Paredzēts ietaupīt 1.353.—

134.026.—
§ 6. Operatīvas, dalās zaudējumi . . . 23.260.—
§ 7. Tīra peļņa valsts ieņēmumos . . . 88.316.—

Kopā . . . 245.602.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Papildu pamatkapitāls 84.040.—
§ 2. Inventāra realizēšana ...... 10.360.—

Kopā . . . 94.400.—

II. Izdevumi.
§ 1. Jaunbūves 29.100.—
§ 2. Pamatremonti . . ._ 35.000 —
§ 3. Inventāra jauniegādāšana .... 30.300.—

Kopā . . . 94.400.—

PIELIKUMS Nr. 25
(pie valsts ieoēmumu budžeta tek. Nr. Nr. 130,
179 un izdevumu budžeta tek. Nr. 498).

; Valsts mežu budžets,
1 A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.

A. Kārtēja peļņa.
Ls Ls

§ 1. Mežu kārtēja izmantošana.
1 Mežu izmantošana pēc

saimniecības plāna . 6.076.783.—
2 Sagatavoto mežu ma-

teriālu pārdošana . . 15.000.—
3 Mežu blakus izmanto^

šana 300.000.— 6.391.783.—

§ 3. Uzņēmumi, ēkas un skolas.
1 Fabrikas un darbnīcas 150.—
2 Ēku izīrēšana .... 5.000—
3 Grāmatas un citi izde-

vumi 100.—?
4 Mācības naudas . . . 250.—
5 Pelņa no materiālu sa-

gatavošanas rīcības
kapitāla 165.000.— 170.500.—

§ 4. Dažādi ieņēmumi.
1 Sodi un atlīdzības . . 80.000.—
2 Tiesu iestādes un_ ad-

ministratīvā kārtā uz-
likti naudas sodi . . 40.000.—

3 Valsts kustama un ne-
kustama īpašuma pār-

došana . . _ . . . . 4.000.—
4 Uz valsts ierēdņu, pri-

vātu iestāžu un per-
sonu rēķina izdarīto
izdevumu atmaksa . 500.—

5 Atvilkumi par pār-
maksam un valsts
kontroles uzrādīta
zaudējumu atlīdzība . 1.000.—

6 Dažādi ieņēmumi . . 20.000.—
7 Par dzelzceļam izsnieg-

tiem materiāliem 1920.
—1924. g 1.955.288.— 2.100.788.—

Kārtējās pelņas kopsumma 8.663.071.—

Ls Ls

B. Ārkārtēja peļņa.

§ 2. Mežu izmantošana virs tāmes.
1 Mežu pārdošana ār-

pus saimniecības plā-
na . _ 321.000.—

2 Mežu pārdošana uz ze-
mes fondā nodotām
zemēm 189.000.—

3 Samaksa par materiā-
liem,, izsniegtiem lauk-
saimniecības vajadzī-
bām uz pēcmaksu 5.000.—• 515.000.—

Visas peļņas kopsumma 9.178.071.—

II. Zaudējumi.
1. Centrālās iestādes.

§ 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas . 241.554.—
2 Virsdarbi, brīva līgu-

ma pagaidu darbinieki 600.— 242.154.—

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . . 17.000.—
2 Citi pārvaldes izdevumi 14.500.— 31.500.—

§ 3. Saimniecības izdevumi.
3 Citi saimniecības izdevumi .... 600.—

§ 5. Izdevniecības izdevumi.
1 Periodiski izdevumi 500.—

§ 19. Pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fondam, . . 4.550.—

Kopā centrālai iestādei 279.304.—

2. Vietējās iestādes.

§ 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas . 3.781.379.—
2 Virsdarbi, brīva līgu-

ma pagaidu darbinieki 22.250.—
3 Pabalsti un godalgas . 2.500.— 3.806.129.—

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . . 63.620.—
2 Citi pārvaldes izdevu-

mi 207.560— 271.180.—
§ 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uzturē-
šana 41.902.—

3 Citi saimniecības izde-
vumi 3.090— 44.992.—

§ 19. Pensijas.
1 Valsts piemaksa, pensiju fondam . . 72.800.—

Kopā vietējām iestādēm 4.195.101.—

3. Mežkopības skolas un kursi.
§ 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas . 17.579.—
2 Virsdarbi, brīva līgu-

ma pagaidu darbinieki 3.660.— 21.239.—

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . . 200.—
2 Citi pārvaldes izdevu-

mi .. . 500— 700.—
§ 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uzturēšana 3.150 —
2 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 800.—
3 Citi saimniecības izde-

vumi 800.— 4.750.—

§ 6. Ekskursijas un izstādes 200.—
, § 8. Pabalsti trūcīgiemskolēniem un sti-

pendijas 2.500.—
§ 9. Mežsargu kursi 700.—
§ 19. Pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fondam . . 434.—

Kopā skolām un kursiem 30.523.—

4. Mežu ierīcība.

§ 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 121.906.—

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . . 40.040.—
2 Citi pārvaldes izdevu-

mi 4.000.— 44.040.—
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Ls Ls
§ 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uzturē-
šana 400 —

3 Citi saimniecības izde-
vumi 750.— 1.150.—

§ 10. Strādnieku algas . 73.000 —
§ 19. Pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fondam . . 2.362.—
Kopā mežu ierīcībai 242.458.—

5. īpatnējie izdevumi.
§ 11. Mežu aizsardzība.

1 Kaitēkļu apkarošana . 2.000.—
2 Ugunsgrēku novēršana 16fl00.— 18.000.—

§ 12. M_ežu atjaunošana un kopšana.
6 Bārbeļu un kārklu iznīcināšana . . 3.000'.—

§ 13. Mežu izmantošana 25.000.—
§ 14. Būvdarbi.

1 Eku tekošais remonts . 155.000.—
2 Telefona līniju remonts 5.000.—
3 Mežu celi un tilti . . 60.000.— 220.000 —

§ 15. Nodokļi , 567.000 —
§ 16. Klaušu ceļu labošana 400.000.—
§ 17. Izmēģinājumi .'....,... 1.000.—
§ 18. Vecu rēķinu nokārtošana 55.900.—
§ 19. Dzelzceļu virsvaldes parāda dzēša-

nai par 1920'.—1924. g. izsniegtiem
materiāliem 1.955.288.—

Kopā īpatnējo izdevumu 3.245.188.—
Visu zaudējumu kopsumma 7.992.574.—

Atvelkot paredzamos ietaupījumus 60.372.—
7.932.202.—

Pārskaitījums no peļņas kapitāla ie-
guldījumos 139.300 —

Paredzama peļņa iemaksai valsts
ieņēmumos:

a) Kārtējā peļņa 591.569 —
b) Ārkārtējā peļņa 515.000.—

Pavisam kopā 9.178.071 —

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Pārskaitījums no brutto peļņas ka-
pitāla ieguldījumiem 139.300 —

§ 2. Kapitāla ieguldījums no valsts kases 170.000.—
Kopā . . . 309.300.—

II. Izdevumi.
1. Centrālā iestāde.

§ 1. Eku jaunbūves un pirkšana .... 160.000.—
§ 2. Jaunsaimniecību mežu novērtēšana . 10.000.—
§ 3. Inventāra jauniegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . 150.—

2 Zinātnes un mākslas
priekšmeti 500.— 650.—

§ 14. Būvdarbi.
1 Ēku pamatremonti 135.000.—

Kopā centrālai iestādei 305.650 —

2. Vietējās iestādes.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.

1 Iestāžu iekārta um saim-
niecības piederumi . 1.400.—

5 Mašīnas, ierīces un
darba rīki .... 800.— 2.200 —

3. Mežkopības skolas un kursi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . 400.—

2 Zinātnes un mākslas
priekšmeti .... 350.—

4 Satiksmes līdzekli . . 400.— 1.150.—

4. Mežu ierīcība.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . 100.—

5 Mašīrtas, ierīces un
darba rīki .. . . . . 200.— 300.—

Kopā , , , 309.300.—,

Vārds deputātam Bachmanim.
K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti

godājamie tautas vietnieki! Katru gadu, apspriežot
Zemkopības ministrijas ienākumu budžetu, jāapstā-
jas pie jautājuma, kāpēc šī ministrija, kuras rīcībā
ir tik daudz valsts zemju, valsts kulturālo centru,
ezeru, upju un visādu citu objektu, šos objektus iz-
nomājot, ieņem tik mazas summas. Ir jāizpētī, kā-
pēc līgumi, kas noslēgti attiecībā uz šo objektu iz-
mantošanu zināmām personām vai zināmām grupām
dažreiz ir tik labvēlīgi, ka rada sašutumu un uz-
traukumu plašākās tautas masās.

Mūsu frakcija sevišķi pakavēsies pie 2 ievēro-
jamākiem jautājumiem: pie zemju un saimniecību
iznomāšanas 'un zvejas tiesību iznomāšanas valsts
ūdeņos. Kāpēc no zemju un saimniecību iznomāša-
nas budžetā paredzēts tikai 450.000 latu ieņēmuma?
Kāpēc zvejas tiesību iznomāšana visā valstī, kur ir
tik ļoti daudz dažādu ūdeņu ar ļoti lielām zivju ba-
gātībām

^
valstij dod tikai 160.000 latu ieņēmuma?

Runājot par šiem jautājumiem, jāpakavējas pie
līdzšinējās rīcības, kāda ir novērota centrālās zemes
ierīcības komitejas un Zemkopības ministrijas dar-
bības laika.

Agrārās reformas likums tika pieņemts ar tādu
nodomu, ka centrālā zemes ierīcības komiteja ag-
rāro reformu paspēs veikt drīzā laikā, ka tie neku-
stamie īpašumi, vai tā nekustamā valsts manta, kas
ieskaitīta valsts zemes fondā, drīz būs sadalīta bez-
zemniekiem saskaņā ar agrārās reformas likumu,
un tad pirmais agrārās reformas posms būs nobeigts.
Likumdevēji domāja, ka centrālai zemes ierīcības
komitejai turpmāk nebūs lielas pūles ar valsts muižu
centriem; tāpēc agrārās reformas likuma 37. pantā
teikts, ka valdībai ir tiesība atstāt savā apsaimnie-
košanā tās fondā ieskaitītās zemes, .uz kurām ierī-
kotas kulturālas labierīcības, vai arī paredzēts tādas
ierīkot.

_ Šis pants skaidri izteic likumdevēju gribu attie-
cība uz fonda ūdeņiem un kulturāliem centriem; bet
kas attiecas uz zemes ierīcības komitejas tiesībām
rīkoties ar šiem centriem, tos iznomāt, tad agrārās
reformas likuma 37\ pantā, ne arī citos pantos ne-
kas nav teikts, kādā veidā centrālā zemes ierīcības
komiteja varēs izlietot fonda zemes, ūdeņus un kul-
turālos centrus, vai tai ir tiesības tos iznomāt, un
ja ir, tad uz cik ilgu laiku, ar kādiem noteikumiem
u. t. t. Centrālās zemes ierīcības komitejas dar-
bība vēlāk ir paplašināta ar atsevišķiem senāta
spriedumiem, kuri gan zināmā mērā nav attaisnojuši
centrālās zemes ierīcības komitejas lēmumus un ir
tos atcēluši, bet nenoteiktību, kas ir ienesusi lielas
neērtības kulturālo centru un ūdeņu izmantošanā,
Senāta spriedumi nav novēruši.

Valsts sākumā, neparedzot kādu virzienu ņems
zemes sadalīšana, cik plašas būs bezzemnieku ma-
sas, iznomāja muižu centrus uz 24; 36 un pa daļai
12 gadiem, atsaucoties, ka nav iespējams tik drīz
centrus sadalīt: bet tanī pašā laikā lielu skaitu brī-
vības cīnītāju atstāja bez zemes. Šāda nenoteikta
rīcība agrāras reformas likuma izpildīšanā ir sagā-
dājusi lielas rūpes un lielu netaisnību valsts dzīvē.
Šī netaisnība mums jāizlabo, un jo drīzāk mēs to
izlabosim, jo drīzāk apgādāsim ar zemi brīvības cī-
nītājus un tos valsts pilsoņus, kas grib zemi apstrā-
dāt paši saviem spēkiem,, jo valstij būs labāki.

Kādēļ tik maz ienākumu par muižu centriem?
Es minēšu piemērus.

Ja ņemam Dundagas muižu — es negribu uzka-
vēt augsto namu ar skaitļiem —, tad līguma notei-
kumi un vietējie apstākļi pierada, ka šī muiža, ne-
atkarīgi no zemes daudzuma un ražīguma, ienes par
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dažiem blakus objektiem nomniekam tik pat daudz,
cik tas_ maksa valsts nomu. Tagad iznomātāja —
centrāla zemes ierīcības komiteja un Zemkopības
ministrija — nav parāpējusies, lai noskaidrotu, cik
tāda muiža var ienest, un cik valstij vajadzētu uz-
likt tādai muižai nomas.

Otrs piemērs ir Rudbāržu muiža, kur ilgus ga-
dus k izcīnītas ap līgumiem lielas cīņas. Šo muižu
noma divas — es nevaru iedomāties, kā labāk rak-
sturot, varbu_t,_ varētu teikt — Zemkopības ministri-
jas un centrālas zemes ierīcības komitejas izredzē-
tas personas: 2 brālī — Jānis un Ernests Cinis. Ap
šo līgumu, kas noslēgts ar šiem brāļiem, notiek cī-
nās jau 4—5 vai pat 6 gadus iepriekš nomas līguma
noslēgšanas vai atjaunošanas, jo tas ir pārmērīgi iz-
devīgs. Notiek cīņa, pagarinot šo līgumu arvien
uz priekšu par kādiem 6 vai 12 gadiem,. Tas liecina,
ka šī muiža ir iznomāta uz tik izdevīgiem noteiku-
miem), ka viņas nomātāji jau drebēdami dreb, lai
iepriekš termiņa notecēšanas līgumu atkal pagari-
nātu uz ilgiem gadiem...

1928. gadā Saeimas kommisijās ap šo muižu no-
tika pastiprināta, steidzīga darbība. Muižas nom-
nieku līgums notecēja 1930. gadā, bet jau no 1926.
gada un pat agrāk muižas nomnieki bija pūlējušies
un rūpējušies par to, lai pēc vecā_ līguma izbeigša-
nas to arī turpmāk atjaunotu uz tādiem pašiem no-
teikumiem. Par šo lietu stipri uztraucās vietējā paš-
valdība, bezzemnieki, brīvības cīnītāji, kuriem Rud-
bāržu pils milzīgā ēka bija vajadzīga 2 skolu novie-
tošanai._ Visi vietējie un arī apkārtējie iedzīvotāji
uztraucas par to, ka notika plašas debates par no-
mas līguma pagarināšanu. Rudbāržu muižas, centru
pieprasīja gan apriņķu valžu apvienība, gan dažādas
organizācijas, tomēr, neskatoties uz visu to, centrā-
la zemes ierīcības komiteja un arī Zemkopības mi-
nistrija piegrieza dzirdīgu ausi tikai 2 cilvēkiem.
Mums bija jāklausās tādi īpatnēji izteicieni, piemē-
ram, _ka Rudbāržu muiža esot viena no sliktākām
muižām, tā esot tālu no dzelzceļa un vispār tur esot
vajadzīgi lieli labojumi. No otras pusēs vietējie
iedzīvotāji un organizācijas aizrādīja, ka šī muiža
jau no seniem laikiem ir bijusi viena no labākām,
ka tur ir drenēti lauki un drenētas pļavas. Ja runā-
jam par 1928. gadu, tad jāuzsver, ka toreiz jau bija
uzbūvēts Glūdas dzelzceļš, tāpēc iebildums, ka Rud-
bāržu muiža atrodas tālu no dzelzceļa, atkrita. Cen-
trālā zemes ierīcības komitejā tomēr bija radusies
grupa locekļu, kas atzina, ka jau 1928. gadā steidzī-
ga kārtā jālemj par minētā nomas līguma pagarinā-
šanu, kas, kā jau teicu, izbeidzās tikai 1930. gadā,
nomas līgumu nolēma pagarināt uz 6 gadiem. Daži
to gribēja pagarināt pat uz 12 gadiem. Vēlāk šai
ziņa bija pārmetumi no nomnieku puses, ka proto-
kols esot nepareizi uzrakstīts, un ka tas viņiem,
Rudbāržu muižas nomniekiem, esot nācis par sliktu,
jo papriekšu bijusi doma muižu iznomāt uz 12 ga-
diem, bet tagad tā esot iznomāta tikai uz 6 gadiem,.
Visādas tādas lielas izrunāšanās no nomnieku puses
bija jādzird par šo muižu. Acīmredzot, ir valsts
dzīvē tāda nenormāla parādība, ka ir 2 tādi cilvēki,
kas var pārmest iestādēm tikai tāpēc, ka viņi ir gri-
bējuši, lai attiecīgā iestāde iznomā viņiem šo muižu
uz 12 gadiem. Vietējās organizācijas ir ziņojušas,
ka līdz 1928. gada sākumam par dažiem muižas uz-
ņēmumiem, piemēram par dārziem, par siernīcu, par
vācu skolu, par ķieģelnīcu un telpām nomnieki ie-
ņem tik pat daudz, cik viņi maksā valstij nomas;
ta tad visa šī zeme — 337 ha ar 22 dīķiem viņiem
iznāk par velti.

Tas taču ir tāds jautājums, pie kura valsts va-
došām aprindām jāpakavējas katru gadu, ja centrā-

lā zemes ierīcības komiteja un Zemkopības mini-
strija to nelabo.

Ievērojot to, ka jau 1928. gadā no vīetējām_ or-
ganizācijām un iedzīvotājiem nāca protesti un lūgu-
mi muižu tālāk neiznomāt, budžeta kommisijā sa-
sauca ārkārtēju sēdi 1928. gada maijā un pēc plašām
debatēm un pēc Valsts kontroles atsauksmes, ka
muiža tiek iznomāta valstij neizdevīgi, budžeta kom-
misijā nolēma izteikt vēlēšanos, lai līgums ar brā-
ļiem Ciņiem par Rudbāržu muižas iznomāšanu uz
tālākiem 6 gadiem, skaitot no 1930. gada, netiktu
parakstīts. Tā tad budžeta kommisijā ar lielu bal-
su vairākumu uzstājās pret centrālās zemes ierīcī-
bas komitejas lēmumu un pret Zemkopības ministri-
jas tieksmēm pagarināt līgumu.

Jautājums tika apspriests arī lauksaimniecības
kommisijā, un arī lauksaimniecības kommisijā piekri-
ta tam pašam budžeta kommisijās lēmumam. Ne-
skatoties uz to, zemkopības ministris pēc muižas non>
nieku cītīgiem, rakstiem un paskaidrojumiem pats
ar savu rezolūciju, pretēji budžeta kommisijās un
lauksaimniecības kommisijās lēmumiem, ir uzrakstī-
jis, ka muiža jāiznomā uz centrālās zemes ierīcības
komitejas lēmuma pamata. Tā tad centrālā zemes
ierīcības komiteja neievēroja divu lielu Saeimas
saimniecisku kommisiju lēmumus. Tas nozīmē, ka
par šiem jautājumiem ir Zemkopības ministrijai, ir
centrālai zemes ierīcības komitejai ir tāda pārliecība
un tāds vairākums, ka muiža jāatstāj 2 cilvēkiem,
pretēji visu citu iedzīvotāju protestiem un divu Sa-
eimas kommisiju lēmumiem. Tā ir nenormāla parā-
dība valstī.

Ņemsim vienu piemēru no šīs saimniecības*
Ņemsim dārzu. Šeit nu ir viena īpatnēja un brīni-
šķīga parādība, ka dārzu, par kuru pašiem nomnie-
kiem maksā gan 600 latu, gan vairāk, gan arī drus-
ku mazāk gadā — kā nu kuru reizi, —, valsts ir iz-
nomājusi par 160 latiem, pie tam atsaucoties uz to,
ka centrālā zemes ierīcības komiteja ir noteikusi tā-
du taksi, proti — 50 santimu par aUgļu koku. Tai
pašā laikā paši. dārznieki saka, ka ābele vai bumbie-
ris gadā ienes caurmērā 3 lati. Kur tad te nu valsts
roka ir atradusi par vēlamu uzšķirt protokolā tādu
lapas pusi, kur var ierakstīt iespējamību iznomāt
par tik lētu maksu tik ienesīgu dārzu, kāds ir Rud-
bāržu muižas dārzs! Protams, tas vietējos iedzī-
votājos atkal izsauc lielu uztraukumu. Šī dārza iz-
nomāšana uzskatāma par tādu rīcību, kas runā pretī
gan agrārās reformas likumam, gan taisnībai, gan
arī veselam saprātam. Centrālā zemes ierīcības
komiteja nedrīkstēja palikt pie tāda lēmuma, kas,
acīmredzot, nesaskan ar ienākumiem un ar dzīves
īstenību.

Ņemsim tagad to pašu ezeru jautājumu. Rud-
bāržu muižas nomnieki nekad nav uzrādījuši ienāku-
mus no ezeriem,, bet tai vietā pastāvīgi ir žēlojusies,
ka viņiem esot lieli izdevumi ar dambjiem, jātaisot
meniķi, esot lieli izdevumi ar dambju pārbūvēm u.
t. t. Turpretim vietējie iedzīvotāji saka, ka nomnie-
ki visus tos darbus izdarot ar saviem gada cilvē-
kiem par gada maksu, un nekādu citu sevišķu izde-
vumu viņiem tur neesot. Tomēr Zemkopības mini-
strija neskatās uz to, kādi ienākumi ir šiem diviem
privileģētiem nomniekiem no ezeriem.

Kad mēs, progresīvā apvienība, griežamies
Zemkopības ministrijā un apjautājāmies., kāpēc šiem
diviem cilvēkiem parādīta tāda labvēlība, ministri-
jas darbinieki pateica: jā, redziet — mēs nevaram
ieskatīties privātās grāmatās, cik tur ir to ienāku-
mu; to mēs gan varam darīt attiecībā uz valsts ap-
saimniekošanā atstātām muižām, bet pieskarties pri-
vāto muižu nomnieku grāmatvedībai mēs nevaram.
Ta tad Zemkopības ministrija un centrālā zemes ie-



_____ Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 16. sēde 1933. gada 16. j ūnijā. 628

rīcības komiteja bez kādiem nepieciešamiem motī-
viem rīkojas, vienkārši palaižoties uz nomnieku
iesniegtiem rakstiem vai uz paviršiem paziņoju-
miem.

Ja ņemam tālāk Bakūzes muižu, tad tā
ari ir iznomāta ārkārtīgi lēti un izsauc vietējā dzīvē
lielu nemieru, zīmējoties uz pašu nomnieku saim-
niecības un dzīves veidu.

Es negribuminēt personas,_bet man tomēr sa-
kara ar šo Bakuzes muižu jārunā par kāda liela, va-
rētu teikt —- muižnieka-nomnieka rīcību, kas vietē-
josļedzīvotajos izsauc gan izbrīnu gan protestu. Tanīpaša Liepaj,as_apriņķī kāds nomnieks neprot savaldīt
savu pusstudeto dēlu, kurš vasaras laikā pārmērīgu,
ienākumu deļ tēva kabatā, dabūjot tēva kabatu savā
rīcība un, braukājot darba laikā apkārt ar 2 šautenēm,
uztrauc iedzīvotājus. Viņš braukā pa pagasta kro-
giem, piedzeras un izsauc vietējos iedzīvotājos iz-
brīnu, ka muižas nomniekam var būt tik lieli ienā-
kumi, ka_ viņam muižā nav vajadzīgs personīgais
darba spēks, un ka viņa ģimenes locekļi vasaras lai-
ka var braukāt apkārt, piedzerties un pat zaudēt
cepures, lai pec tam velak sūtītu kučieri desmitiemki!o_metru skriet atpakaļ meklēt muižas nomniekaliela dēla pazaudēto cepuri. Tie ir tādi dzīves vir-zieni, uz kuriern valstij vajadzētu paskatīties.

Arī Embūtes muižu nomnieki ir ieguvuši
noma ļoti izdevīgi. Jau tagad pamazām viņu rīcībā
nak gan dzirnavas, gan aug arī cerības, ka viņi, var-
būt, dabūs savas rokas ar pašu muižas centru.

Centru iegūšanas metode dažā vietā ir ļoti dī-
vaina. Nodibina kādu mazu organizāciju, nosauc to
par lauksaimniecības, dārzkopības un zemkopības
biedrību vai organizāciju unpēc tam iesniedz Zem-
kopības ministrijai un centrālai zemes ierīcības ko-
mitejai lūgumu šo valsts zemi piešķirt kādiem: kul-
turāliem darbiniekiem viņu īpašumā.

Sieksātes pagasta Kalnamuižā, Aizputes apriņ-
ķī, bezzemnieku aprindas izsauc neapmierinātību tasapstāklis, ka muiža iznomāta kādai biedrībai, kuraatkal savukārt to iznomā tālāk, kaut arī tikai zem
pārvaldnieka segas. Tiek iznomāts muižas dārzs.
Tas, ka arī muiža, dod lielus ienākumus, un šie ienā-
kumi galvena kārta atnes labumu tiem, kas saistīti
ar šo nomas objektu _— tiem vīriem, kas ir bie-
drības valde, kas pelnās no muižu ienākumiem ganalgas, gan pakalpības atalgojuma veidā. Nav labi-,
ka nedaudz cilvēkiem dod valsts muižas tanī pašā
laika, kad brīvības_ cīnītāji kurn, kad neapmierināti
irtie, uz kuriem nākotne mēs liekam lielas cerības.
Viņi ir aizmirsti, un viņiem cīņas laukā dotie solī-
jumi ir lauzti un pārkāpti.

Tādās piešķirtās muižās vietējiem nomniekiem
aug cerība nodibināt kādu organizāciju un dabūt
tmnžas centru savās rokas. Tanī pašā laikā valsts
ienākumi gadu no gada paliek vienā un tai pašā stā-voklī, un Zemkopības ministrija uzrāda ienākumos
mazu summu.

Ja valsts gribētu iznomāt ūdeņus par tik, cik
šieudeņi ienes, tad valsts, varbūt, varētu ierakstīt
ienākumos ne 160.000 latu, bet, droši vien, varbūt,
veselu miljonu latu. _ Tāpat arī, ja gribētu iznomāt
muižu centrus par tādam summām, kā ir vajadzīgs,
un kas saskanētu ar ienākumiem, tad neieņemtu vis
450.000 latu, bet arī, varbūt, kādus pāris miljonus,
vai, vismaz, pusotra miljona latu. Tas būtu tad, ja
gribētu sekot visiem tiem labumiem, kādus iegūst no
muižām.

Tādēļ pie Zemkopības ministrijas ienākumu bu-
džeta no progresīvas

^
apvienības puses jāatzīmē, ka

šie ienākumi ir sastādīti pārmērīgi zemi, ievērojot
toka muižu centri un zvejniecības tiesības ir izno-
māti pārak leti. Mūsu pienākums un arī valdības

pienākums ir pētīt pakaļ, kapec zināmam personām
izrada tādu labvēlību, bet bezzemniekus atstāj ne-
apmierinātus.

Attiecībā uz valsts zemes īpašumiem mums vēl
jāievēro, ka iznomāšanas lietās jāpiegriežas plašā-
kam bezzemnieku masām. Krievijā savā laikā bija
pazīstams tāds muižu iznomāšanas veids, ka izno-
māšanai sastādījās zināmas sabiedrības, tā sauca-
mas «KpecT.HHCKie To_api_inecTBa". Tām bija dar-
ba spēks un tiesības uz līguma pamata. Tās, bū-
damas lielāka skaita, salika savus grašus kopā, un
zemnieki muižas nomāja uz ilgiem gadiem un bija
laimīgi, ka ar savu darbaspēku var pacelt muižas
ražību, var pelnīt un uzturēt savas ģimenes.

Mums Latvijas dzīvē ir tik daudz bezzemnieku
un Latvijas brīvības cīnītāju palikuši bez zemes.
Arī mums būtu jāieved tāda veida muižu iznomā-
šana. Pec mušu likumiern arī var nodibināt tādas
sabiedrības

^
un tam iznomāt tos pašus muižu cent-

rus. Reize ar to būtu aprierināti cilvēki, kam ir
liels darba spēks, un ļoti karsta griba strādāt, bet
kam ar saviem 1bērniem tomēr jāklīst apkārt bez pa-
jumtes. Valstij tas dotu lielu svētību, un viņu darbs
būtu par paraugu plašakai_ apkārtnei. Tad nebūtu
ta, ka notiek tagad ar kulturāliem centriem. Taga-
dējie kulturālo centru nomnieki paši nodarbojas vai
nu ar medībām, daždažādām izpriecām un centrus
vai nu iznomā talak, vai apsaimnieko tā, ka vietē-
jiem iedzīvotajiem dod iemeslu kurnēt un pārmest
valstij.

Runājot tālāk par Zemkopības ministrijas izde-
vumu posteņiem, progresīva apvienība iesniegs jau-
nus priekšlikumus.

Tagad, beidzot savu runu, es tikai vēl aizrādī-šu, ka mums vislielākā vērība jāpiegriež, pirmkārt,tam, lai Zemkopības ministrijas budžetā palielinātu
valsts ienākumus no muižu centriem, dārziem, valsts
ūdeņiem un dažādiem citiemobjektiem un, otrkārt,lai novērstu kurnēšanu tauta par to, ka ir zināmaspersonas, kas atbalsta zināmas grupas uz partijas
pamatiem, un kam ir paradīta pārmērīgi liela lab-
vēlība tanī paša laikā, kad citiem' cilvēkiem navmaizes, ko est, un jāklīst apkārt bez darba. Šie ra-
žīgie _ speki valstij jāizmanto, viņiem jādod iespēja
strādāt; tad tas nesīs svētību arī valstij.

Pie šī ieņēmumu posteņa progresīvā apvienība
ar manu parakstu iesniedz pārejas formulu: „Uz-
dot valdībai un centrālai zemes ierīcības komitejai
pec nomas līgumu notecēšanas vai anullēšanas sada-
līt bezzemniekiem

^
saskaņa ar agrārās reformas li-

kumu valsts rīcība atstatos muižu centrus, kuri nav
nepieciešami valsts mācības, audzināšanas vai ci-
tam valsts iestādēm." — Es lūdzu Augsto namu šo
pārejas formulu pieņemt.

Progresīvā apvienība iesniegs vēl jaunus iesnie-
gumus un citas pārejas formulas, kādas būs nepie-
ciešamas pie izdevumu budžeta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kiršteinam.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Mūsu frakcija, apskatot Zemkopī-
bas ministrijas budžetu, grib apstāties pie mežu de-partamenta budžeta. Šis budžets mūsu valstī ir ļoti
svarīgs, tapec ka tas aptver lielu mūsu saimniecības
nozari, kuras izmantošana ir 27% no visas zemēs
platības.

Šogad redzam, ka_ ienākumi no šīs lielās saim-
niecības nozares ir ārkārtīgi samazinājušies. No
apmēram 20 miljoniem latu, ko meži deva valstij da-
žus gadus agrāk, ienākumi tagad ir samazinājušies
gandrīz uz pusmiljonu latu. Iet vēl runa par to,
ka ari šī summa varot zust un varot rēķināties ar tā-
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diem apstākļiem, ka mums būšot pat jāpiemaksā šim
lielajam saimnieciskam pasākumam.

Arī koku un to pārstrādājumu eksports ir sama-
zinājies no apmēram 107 miljoniem uz 30 miljoniem
latu. Tā ir ārkārtīgi nopietna parādība, kurai jāpie-
griež vislielākā vērība.

Bet kādēļ tas tā ir? Es gribu teikt, ka šeit, no
vienas puses, ir svarīgi tīri objektīvi apstākļi — pa-
saules tirdznieciskais stāvoklis un saimnieciskais sa-
brukums sakarā ar krizi. Arī pie mums cenas ir
sabrukušas no apmēram 8 latiem ciešmetrā uz ne-
pilniem 2 latiem. Tā tad četrkārtīgi ir samazinā-
jusies koku tirgus vērtība, ko agrāk maksāja izso-
lēs. Bet bez šiem objektīviem apstākļiem ir daudz
subjektīvu iemeslu, kurus varētu grozīt, bet kuri pēc
mūsu saprašanas nav pareizi atrisināti. Pie mums
mežu politikā ļoti lielu lomu spēlē šķiru polītika, un
otrkārt — mūsu mežu tirdzniecība nav pareizi no-
stādīta.

Deputāts Leikarts šeit daudz runāja par to, ka
pilsētniekiem dodot visu, bet lauciniekiem neko. Šeit
ir jau aizrādīts, ka sevišķi šinīs krizes laikos lauk-
samniecība ar aizsardzības, likumiem ir saņēmusi
50—60 miljonu latu, atņemot tos patērētājiem. Arī
mežu politikā notiek sistemātiska un plaša lauku at-
balstīšana. Mūsu mežu likumi šķiro pilsētu un lau-
ku iedzīvotājus. Pilsētu iedzīvotāji var saņemt ko-
kus tikai par to īsto vērtību, turpretim lauku iedzī-
votājiem koki ir lēta manta. Ir izdots daudz liku-
mu, kas visi iziet uz to, lai samazinātu koku cenas
lauku iedzīvotājiem. Es esmu izrēķinājis pēc stati-
stikas datiem, ka pagājušajos 12 gados mums būtu
vajadzējis ienākt no mežiem 260 miljoniem latu, ja
koki būtu pārdoti par īsto vērtību. Faktiski valsts
ir ieņēmusi, rēķinot apaļos skaitļos, tikai 160 miljonu
latu. Tā tad apmēram 100 miljoni latu ir aizdoti kā
pabalsts laukiem. 100 miljonu latu-valsts ir piemak-
sājusi, dodama lētus kokus laukiem, no kuriem 60
miljoni latu krīt uz jaunsaimnieku ēkām,; bet par 40
miljoniemi latu koki ir atdoti vecsaimniecībām un pā-
rējiem lauku iedzīvotājiem. Tas atkal ir liels upuris
laukiem.

Cik šis upuris ir sekmējis valsts izbūvi un se-
višķi agrārās reformas nostiprināšanu, par tik tas ir
attaisnojams, tomēr šai koku palētināšanai ir biju-
šas arī savas negatīvās sekas un vispirms tāpēc, ka
koksnes patēriņš ir kļuvis neiedomājami liels. Pie
mums uz katru iedzīvotāju patērē 2,4 ciešmetri ga-
dā, turpretim mūsu kaimiņvalstī Lietuvā — tikai 0,6
ciešmetri gadā. Visi likumi pamudina laukos koksni
šķiest, jo koks taču neko nemaksā; tāpēc lauku ie-
dzīvotāji arī nedomā par citu būvmateriālu, un vi-
ņiem arī nav jārūpējas, jo valsts dod kokus tikpat kā
par velti. Tādā kārtā eksportam un tirdzniecības
bilances stabilizēšanai ļoti maz kas paliek pāri. Tā-
das ir mūsu īpatnējās mežu politikas sekas, ko se-
višķi mūsu Saeimas zemnieku partijas tā atbalsta.

Otra nelaime ir tā, ka šie likumi stipri demora-
lizē lauku iedzīvotājus. Tikko krusa izdara kādu
postījumu, tikko vējš stiprāk uzpūš, tā tūliņ nāk li-
kums izsniegt kokus par V» takses cenas grīdas vai
jumta atjaunošanai. Ja kokus izlietotu tur, kur tie-
šām notikusi nelaime, tad jau būtu labi, bet tagad
notiek tā: kokus saņem, bet izlieto citur, vai pārdod.
Visus gadījumus nav iespējams pārbaudīt, bet tur,
kur tie ir pārbaudīti, rezultāti ir tiešam apbrīnojami.

Man nupat izdevās redzēt kādu protokolu, kur
koku izsniegšanas gadījumi pārbaudīti Kurzeme,
Asītes pagastā. Tur koki izsniegti 130 „no vētras
cietušām" saimniecībām, bet tikai 3 saimniecības
tiešām ir izlietojušas kokus pieprasītām vajadzībām,
turpretim citas saimniecības saņemtos kokus šur tur
„izšlenderējušas" un koki nav iebūvēti. Daudz lauk-

saimnieku ir neliecinājuši, ka vējš viņiem nekā nav
nodarījis, bet tā kā pagastā teikts, ka šos lētos ko-
kus var dabūt visi, un muļķis būšot tas, kas tos ne-
ņemšot, tad visi arī gājuši un ņēmuši.— Birznieka
kungs, Jūs varat smieties, bet Jūsu lielā un stiprā
partija ir šinī jautājumā morāliski atbildīga. (/. Birz-
nieks no vietas: „Es neesmu ņēmis!") Diezin, vai
Bārtas pagastā, ja mēs paskatītos, kā ir ar tiem ko-
kiem, cik kūtīs ir dēļu grīdas; es domāju, tur arī
būtu viena bēdīga aina. (/. Birznieka starpsauciens.)
Varbūt, Jūsu pagastā tā morāle ir drusku augstāka;
bet es domāju, Jūs nenoliegsit, ka šādu paņēmienu
lieto ārkārtīgi plaši.

Tālāk es gribētu vēl apstāties pie mūsu mežu
tirdzniecības politikas rupjām kļūdām, kas būtu no-
vēršamas.

Man jāsaka, ka tagad mēs, paldies Dievam, esam
nonākuši tādā stāvoklī, ka mežu izmantošana tomēr
ir atjaunota. Priekš dažiem gadiem — 1930. gadā,
kad bija Ulmaņa valdība, tā lieta galīgi sabruka, jo
tirgotāji mežus nepirka un toreiz valdība negribēja
atļaut arī valstij tos izstrādāt; toreiz sevišķi zem-
nieku savienība ar Dubinu priekšgalā cīnījās pret
to. Ar to ierāva lielu robu mūsu tirdzniecības bi-
lancē.

Tagad mēs esam jau noteikti pārgājuši uz me-
ža materiālu sagatavošanu saimnieciskā kārtā. Šo-
gad, samērā ļoti sliktā ziemā, mēs esam izstrādājuši
ar valsts līdzekļiem apmēram 2,5 miljoni ciešmietru;
tas ir pat drusku vairāk par mūsu normālo eksporta
normu, un nekādas grūtības, nekādi sarežģījumi nav
cēlušies. Bet nelaime tā, ka rodas diezgan lieli un
nepielaižami sarežģījumi tagad šo sagatavoto koku
realizēšanā. Tāpat kā visos citos gadījumos, tā arī
šeit izrādās, ka tur, kur valsts rokās rodas kāda
manta, tur salido visi melnie kraukli un grib šo man-
tu nelietīgi izšķērdēt. Tā tas ir arī ar sagatavotajiem
kokiem.

Pagājušā gada rudenī pie mums vispirms sali-
doja kaut kādi angļi. Ministru kabinetā radās zem-
kopības ministra priekšlikums — neatlaidīgs priekš-
likums — visus sagatavojamos baļķus pārdot
angļiem par 20 santimiem kubikpēdu. Ar lielām grū-
tībām mūsu frakcijai un arī pateicoties Skujenieka
kungam, ka viņš mūsu balsi uzklausīja, šo „Zaķusa-
las angļu" priekšlikumu noraidīja. Izrādījās, ka baļ-
ķi maksā 32 santimus kubikpēda, tirgotāji tagad lab-
prāt dod 32 santimus par kubikpēdu, un ja nu visi
koki būtu atdoti šiem angļiem par 20 santimiem ku-
bikpēda, tad valsts būtu zaudējusi ar šo angļu ope-
rāciju 3,5 miljoni latu. (/. Bērziņa starpsauciens.)
Jā, Bērziņa kungs, Jūsu ministris ar visu varu un
spēku gribēja tā saukto angļu priekšlikumu izdabūt
cauri; par to tika runāts un spriests vairākās kabi-
neta sēdēs. (E. Laimiņa starpsauciens.) — Laimiņa
kungs, 3,5 miljoni latu tad būtu aizgājuši šo „angļu"
kabatās.

Man jāsaka, ka sakarā ar šo kaut arī noraidīto
angļu priekšlikumu valstij tomēr ir jāzaudē. Tad,
kad šoangļu priekšlikumu noraidīja, bija jācenšas ie-
spējami ātrāk pārdot baļķus vietējiem tirgotājiem, jo
tie maksāja drusku vairāk; tāpēc baļķi tika pārdoti
steidzīgā kārtā un netika nogaidīta sezonas otra pu-
se. Faktiski šī gada ražas baļķi pārdoti par 26 san-
timiem kubikpēda, bet viņu vērtība tagad ir 32 san-
timi. Tā kā mēs esam sagatavojuši 30 miljonu ku-
bikpēdu, tad šogad mūsu koktirgotāji pelnīs 2 miljo-
nus latu.

Es gribu jautāt tiem kungiem, kas Ulmaņa val-
dības laikā sevišķi žēloja koktirgotājus un samazi-
nāja slēgto līgumu summas par lieliem skaitļiem, vai
tagad šie koktirgotāju kungi, kas nopelnīja tik prā-
vas summas uz valsts kokiem, nāks ar priekšlikumu
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vienu daļu savas lielas peļņas nodot valstij. Man
liekas, ka tāda prasība būtu ļoti dabīga, bet tas,
protams, nenotiks.

Bez tam brīnišķīgas lietas notiek atsevišķās ko-
ku tirdzniecības nozarēs, piemēram finiera rūpniecī-
ba. Šī rūpniecība mums ir stipri svarīga. Agrāk fi-
niera rūpniecība ik gadus deva 13 miljoni latu valū-
tas. Tagad šī summa jr kritusies apmēram uz pusi.
No finieriem pagajušajāgadā ienākuši nepilni 7 mil-
joni latu valūtas. Šī rūpniecība mums jāuztur, bet
atkal šo rūpnieku apetīts ir ārkārtīgi pieaudzis —
un ir pieaudzis uz valsts rēķina. Šogad, pārdodot
finiera kokus, bija liela spriešana, un atkal zemko-
pībasministris kabinetā neatlaidīgi prasīja pārdot
šos dārgos finiera kokus pat par malkas cenu, jo ci-
tādi finiera rūpnieki _ draudējaapstādināt savas fab-
rikas. Tikai ar lielām grūtībām, tāpēc, ka daļa ka-
bineta locekļu uzstājās pret šādu pavisam neizde-
vīgu un, jāsaka, atklāti korruptīvu saimniecisko da-
rijumu,_ panāca, kaut to,_ ka finiera kokus pārdeva
īpatnējas izsoles, t. i. slēgtas izsolēs, piedaloties ti-
kai finiera rūpniekiem. Protama lieta, šīs izsoles
bija mākslotas, jo finiera rūpnieki ir noslēguši savā
starpa sindikātu; tāpēc finiera koki tika atdoti par
daudz zemāku cenu, nekā ir viņu īstā tirgus vērtī-
ba. Tirgus vērtība finiera kokiem — klučiem bi-
ja pagājušajā ziemā 70 santimu par kubikpēdu —
to maksāja kurš katrs tirgotājs; bet ar tādu īpatnē-
ju izsoles kartību tos atdeva par 47 santimiem ku-
bikpēdu. Ar to valstij cēlās atkal apmēram pus-
miljona latu zaudējuma.

Šī finiera rūpnieku tendence arvien vēl pieaug.
Tiek sastādītas visvisādas kommisijās, lai finiera
rūpniekiem kokus kaut kā vai par velti atdotu. Tas
ir tapec, ka šiem finiera rūpniekiem ir liels spēks
un liela paklausība, sevišķi zemnieku savienības ap-
rindas. _ To mēs esam_ atšifrējuši, uzzinādami, ka fi-
niera rūpnieku sindikāta priekšgalā stāv bēdīgi sla-
venais Brunners — «Pēdējā Brīža" izdevējs, kurš
ar savu melno darbību un ar savu melno lapu vada
visas tumšākās operācijas, kas beidzamā laikā atkal
parādās mušu valsts dzīvē. Šis kungs ir dalībnieks
viena no finiera rūpniecības uzņēmumiem un stāv
sindikāta priekšgalā. Ja valdībā viņam būs laba
aizmugure, tad, laikam, viņš arī panāks, ka šos ko-
kus nākotnē atdāvinās, un tas atkal sagādās valstij
milzīgus zaudējumus.

Finiera_ rūpnieki savu rīcību motivē ar to, ka
neesot iespējams ražot, jo izejvielas esot par dārgu.
Ja tas nebūšot citādi, tad strādnieki būšot jāatlaiž.
Noskaidrojot apstākļus arī Valsts kontrolē, kura
ņem ļoti aktīvu dalību šai jautājumā — mēs šinī
ziņa ļoti apsveicam viņas darbību —, tā aizrādīja,
ka te tiek pielaistas vislielākās nepareizības, vilto-
jot visādus aprēķinus un viltojot grāmatvedību. Pa-
šas fabrikas nostādītas ļoti neracionāli. Saprotams,
par to visu valsts ar_ savu mantu nevar atbildēt.
Noskaidrojot šo jautājumu citās kaimiņvalstīs —
Igaunijā un Somijā —, izrādījās, ka tur nekādu
īpašu pretimnākšanu finiera rūpniecībai valsts ne-
izrāda, un tur šī rūpniecības nozare par izejvielu
var samaksāt normālo, parasto tirgus cenu; tāpēc
mušu frakcija arī turpmāk sekos šim jautājumamun
katra ziņa centīsies apkarot lietas, kas pašreiz ga-
tavojas, kas grib dot lielu kukuli finiera rūpniekiem.

Vel viena nozarē — papīra rūpniecībā novē-
rojama tāda pati parādība. Visu laiku, no rudens
puses, papīrmalka tika pārdota par normālu cenu;
bet tad beigas — uz pavasara pusi Ministru kabi-
neta bija iesniegts priekšlikums pārdot šo papīrmal-
ku par ļoti zemu cenu. Lai gan tirgus cena bija Ls
6.80 par vienu steru papīrmalkas, Ministru kabinets
atdeva Slokas cellulozes fabrikai lielu vairumu pa-

pīrmalkas par Ls 5.20. Ar to mūsu valstij bija jā-
zaudē apmēram 54.000 latu. Ar šādiem, īpatnējiem
Ministru kabineta lēmumiem ienākumi no mūsu ko-
kiem tiek mākslīgi samazināti un atsevišķām rūpnie-
cības nozarēm un koku tirgotājiem nepelnīti tiek
uzdāvinātas milzīgi lielas summas. Mežu tirdznie-
cība pārvēršas par sociālu apgādi bagātiem rūp-
niekiem.

Šiem apstākļiem nāk klāt vēl pavisam nepielai-
žamais īpatnējais likums par eksporta tirdzniecības
atbalstīšanu, kuru valdība pāris reižu bija iesniegusi
Saeimai un ar kuru gribēja eksportieriem vēl mak-
sāt prēmijas, lai gan viņi jau tā, kā minēju, ar iz-
ejvielām gūst tik lielus labumus. Paldies Dievam,
šis likums neatrada Augstajā namā piekrišanu. Mēs
ceram, ka tas arī turpmāk dienas gaismas neredzēs.

Vēl gribu aizrādīt uz pašu eksporta tirdzniecī-
bu. Tā mums ir neiespējami sliktā stāvoklī. Mūsu
eksporta tirdzniecība ir privātās rokās. Meža eks-
portā nav nekādas kārtības. Tagadējie apstākļi ta-
ču prasa vienu vienotu domu, koncentrāciju. Tās
mums nav. Kā agrāk, tā arī tagad eksportieri ir
galvenā kārtā privāti, atsevišķi tirgotāji, kas strā-
dā bez noteikta plāna. Sakarā ar to valstij rodas
lieli zaudējumi. Līdz šim valstij ir bijis iespējams
ievadīt tiešus sakarus tikai ļoti šauros apmēros.
Francijai un Vācijai ir pārdoti daži mazāki apstrā-
dāti kokmateriāli, bet galvenie zāģētie koku mate-
riāliir pilnīgi privātās rokās. Jau agrāk mēs esam
aizrādījuši, ka privātie koku tirgotāji necenšas mū-
su koku slavu ārzemēs pacelt. Bieži vien viņi ne-
pilda līgumus, aizsūta slapjus kokus, sazilējušus dē-
ļus. Mūsu konsulāti vienmēr iesniedz daudz sūdzī-
bu par mūsu eksportēto koku nederīgumu. Ievēro-
jot to, mūsu koku cena ārzemēs ir daudz zemāka,
nekā tai vajadzētu būt.

Ar lielām grūtībām un pēc garas spriešanas bir-
žas komiteja pagājušā gadā izdeva dažus noteiku-
mus par eksportējamo koku kvalitāti; bet tā kā viss
ir ieinteresēto personu rokās, tad šo noteikumu pil-
dīšanai vai nu nav piegriezta nekāda vērība, vai arī
ir piegriezts ļoti maz vērības. Tāpēc nav brīnums,
ka mēs vēl nesen laikrakstos lasījām, ka, piemē-
ram, Francijas tirgū, kam ir tik liela nozīme, mēs
nespējam pildīt savu kontingentu, un Francija mūsu
koku kontingentu grib samazināt, jo mēs esam: iz-
veduši uz turieni tikai pusi tik daudz koku, cik esam
varējuši izvest. Tā tad mēs zaudējam Francijas tir-
gu. Tas taču nav pielaižams.

Saprotams, pie pastāvošās kārtības to nav ie-
spējams citādāk iekārtot, jo visa eksporta tirdzniecī-
ba ir pilnīgi_ dezorganizēta. Valdībai vajadzētu vis-
drīzākā laikā griezt vērību uz plānveidīgu koku eks-
portu, uz šī eksporta apvienošanu un lielāku valsts
līdzdalību šai lietā, citādi tāpat kā ar sviesta un ci-
tiem svarīgākiem eksporta ražojumiem zaudēsim
vienu tirgu pēc otra, zaudēsim arī valūtu. Mūsu
tirdzniecības bilance, cik skaisti arī nerunāja mūsu
budžeta aizstāvji par tās svarīgumu, iet uz leju.

Saprotams, no visām lielajām kļūdām, kas mums
maksa daudz miljonu latu, vispirms jācieš valstij —
jācieš visiem godīgiem iedzīvotājiem, sevišķi lauku
iedzīvotājiem,kas neizmanto visas «privilēģijas", ku-
ras birst kā no bagātības raga. Godīgie pilsoņi, ku-
ru vairs nav daudz palicis, cieš ne tikai saimnieci-
ski, bet arī morāliski.

Tālāk gribu teikt, ka no šīm nebūšanām jācieš
arī mežudarbiniekiem, kas ir piesaistīti pie šī dar-
ba. Pagājušajā gadā mežu resora darbinieki, kam
jāpilda kārtējie uzdevumi vietējo iedzīvotāju apmie-
rināšana ar koku materiāliem, bija uzkrauts gandrīz
viss lielais mežu izstrādāšanas darbs, ko agrāk vei-
ca simtiem 1privātu kantoru. Viņiem deva palīgā ļo-
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ti niecīgu skaitu papildu darbinieku. Saprotams, ka
šos darbiniekus ārkārtīgi pārpūlēja, jo viņiem zie-
mas mēnešos vajadzēja apkalpot apmērāmi 15.000
strādnieku un 25.000 koku vedēju, kuriem jāierāda
darbs, kuri jāuzrauga un kuriem jāizmaksā alga.
Šis darbs prasa nevis 6, bet 16 un vairāk stundu
diennaktī. Par šo lielo darbu mežu darbinieki \r
saņēmuši no valdības tikai sava stāvokļa pasliktinā-
šanu. Katru gadu zināms skaits mežu resora dar-
binieku, kas Saņem mazu algu, ir pārvesti uz brīvu
līgumu, un viņu alga vēl vairāk samazināta. Atlī-
dzība par papildu darbiem, kas paredzēta likuma,
netiek izmaksāta. Tas ir ārkārtīgi netaisns stāvo-
klis, sevišķi vēl tādēļ, ka arī šo darbinieku dzīvokļi
ir ārkārtīgi sliktā stāvoklī, turpretim finiera rūpnie-
kiem miljonus dāvā par velti. Mežu departamenta
darbinieku dzīvokļu remontiem paredzēti niecīgi lī-
dzekļi. 1[» atvilkumi no algas sastāda vairāk. nekā
atvēl summas par dzīvokļu remontiem. Tāpēc šie
dzīvokļi arvien vairāk sabrūk.

Arī pati mežu izstrādāšanas organizācija_ paša
mežu resorā ir ārkārtīgi trūcīga un darba apstākļiem
neatbilstoša. Viss mežu izstrādāšanas darbs jāva-
da Vienai mazai sekcijai; apmēram 8 miljoni latu
liels apgrozījums jāizdara vienai mazai sekcijai.
Netaisni ir arī tas, ka šogad, kad, sagatavojot ap-
mēram 13% no sagatavojamā meža materiāla sa-
biedrisko darbu veidā, to darīja Tautas labklājības
ministrija, tās nodarbinātie ierēdņi tiklab algas, ka
arī citādā ziņā bija daudz labākā stāvoklī neka me-
žu departamenta ierēdņi. Mēs negribam apskaust
šos darbiniekus, bet man šķiet, ka dabīga būtu pra-
sība, lai arī mežu departamenta darbinieku stāvoklis
tiklab algas ziņā, kā citādi atbilstu viņu darbani. Ja
lieta tā turpināsies, tad darbiniekos būs liela apāti-
ja, un, diezin, vai tas nāks par labu darbam.' Tapec
šie ļaunumi un kļūdas katrā ziņā jānovērš, jo tas
paceltu ienākumus no mežiem par vairāk miljoniem
latu un dotu atbalstu, kā tas jau arī līdz šim ir bijis,
daudz strādniekiem un lauciniekiem.

Es varētu piekrist receptēm, ko Ulmaņa kungs
ieteic savā tautsaimnieciskajā «vēstījumā" „Kas un
kā jādara", proti — ka vajagot pacelt ieņēmumus
no valsts uzņēmumiem. (/. Birznieka starpsau-
ciens.) Ja Jūs, Birznieka kungs, arī turpmāk gribē-
sit kokus dot par V_ takses, tad Jūs vēlamos ienā-
kumus negūsit. Ja Jūs arī turpmāk visādiem finiera
sindikātiem gribēsit dod dārgos kokus par malkas
cenu, tad ienākumi nepieaugs. Ulmanis ieteic vei-
cināt eksportu; bet mēs no jūsu puses nekā tam-
līdzīga neredzam. (/. Birznieka starpsauciens.) Bet
par katru cenu es gribētu sevišķi Ulmaņa kungam,
kura patlaban te nav, lūgt un atgādināt, ka valsts me-
žu saimniecībā un tirdzniecībā vajadzētu iet godī-
gus ceļus, un visādiem tumšiem ķirmjiem, kuri jau
no paša valsts sākuma ir grauzuši valsts sirdi, vi-
sādiem brunneriem, kuri ir izsēdējušies cietumā, un
kuru nozīme kļūst arvien lielāka, vajadzētu nozust.
Arī mežu operācijās, kā arī spirta operācijās mēs
redzam šo tumšo pirkstu. Kur šie cilvēki ķeras klāt,
tur valstij ir jācieš.

Mūsu frakcija iesniegs pārlabojumus pie šī bu-
džžeta — vispirms tādā veidā, ka būtu atjauno-
jams vietējo darbinieku algu postenis, lai liels skaits
mežsargu netiktu izsviesti no kategorijām, bet par
savu lielo darbu vismaz paliktu štatā arī turpmāk.
Otrkārt mēs prasām paaugstināt par 100.000 latu
summas ēku atjaunošanai un jaunbūvei, lai šie dar-
binieki varētu dzīvot daudz maz cilvēcīgākos apstā-
kļos. Tāpat mēs vēl iesniedzam pārējas formulu —
uzdot valdībai pakāpeniski pārņemt savās rokās arī
zāģētā eksporta materiāla regulēšanu, iegādājot nā-
košā gadā vismaz vienu priekšzīmīgu koku zāģēta-

vu. Izradās, ka tagad koku zāģētavas var dabūt
par ārkārtīgi lētam cenām; piemēram es nupat da-
būju dzirdēt, ka par 120.000 latiem var nopirkt labu
koku zāģētavu ar 4 gateriem. (Starpsauciens.) —
Tepat Latvijā! — _Tad pašai valstij būtu iespē-
jams piedalīties šī zāģētā materiāla tirdzniecībā, vai
vismaz_ sekot, kā šī tirdzniecība kārtojas, un kādas
ir iespējas izdarīt šeit labojumus.

Tālāk mēs vēl domājam, ka sevišķi tagad, kad
pati mežu izstrādāšana tiek nodota darbinieku ro-
kas, mums ir vajadzīgs, lai šie darbinieki būtu pie-
tiekoši sagatavoti. Mēs domājam un atzīstam, ka
priekšdienas arī zemākos darbiniekus, mežsargus,
vajadzētu sagatavot skolās. Tagad mums ir 2 sko-
las, bet viņas dod nepietiekošu skaitu darbinieku.
Šīs skolas ir ļoti labi apmeklētas. Arvien gribētā-
ju iestaties ir divi un trīsreiz vairāk nekā vakanto
vietu. Šīs skolas maksā ļoti maz, un tāpēc būtu
dabīgi, ja mežu_ resors nodibinātu vēl divas skolas
citas valsts daļas un turpmāk nepieņemtu dienestā
visādus nemākuļus, gadījuma ļaudis, partijas vīrus,
jaunsaimniekus ar jaunsaimniecībām tikai par to,
ka tie ir kādas partijas nodaļas vadītāji. (Starp-
sauciens.) Tasnotiek ļoti bieži. Ir tā, ka kāda par-
tija ir nodarbinata_ tikai ar to, ka savus nodaļas vīrus
ar jaunsaimniecībām ieliek mežsargu vietās. (Starp-
saucieni.) Tādu piemēru ir ļoti daudz. (A. Budžes
starpsauciens.) — Tas pats, Budžes kungs, jāsaka
arī par Latgali. Arī Jus žēlojaties par saviem dar-
biniekiem 1, bet izglītotus un sapratīgus cilvēkus lab-
prāt negribat likt darbā. Tāpēc man šķiet, Budžes
kungs, ka būtu labi, ja arī Latgalē atvērtu vienu me-
ža skolu, lai arī jūsu darbinieki varētu tur izglīto-
ties. Tapec arī es iesniedzu priekšlikumu atvērt
mežsargu skolas — vienu Latgalē un vienu Zem-
gale. (D. Apiņa starpsauciens.) — Apiņa kungs,
vecie darbinieki nebūs jāmet laukā. (D. Apiņa
starpsauciens.) Vietas ir, cik uziet. Tagad ir ap-
mierināta tikai puse no prasībām'. Ikgadus atbrīvo-
jas80—100 vietu, bet skolas var dot tikai 40 cilvēku.
Tapec vajadzīgs, lai arī šīs pārējās 40 vietas aizpil-
dītu techniski labi sagatavoti darbinieki.

Es ceru, ka Saeima mūsu lietišķos priekšliku-
mus pieņems.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam.
Referents J. Birznieks: Augsti godātie depu-

tātu kungi! Bachmaņa kungs pie Zemkopības mi-
nistrijas budžeta izteica neapmierinātību ar Zemko-
pības ministrijas līdzšinējo polītiku un arī muižu sa-
dalīšanu. Viņš teica, ka centrālā zemes ierīcības ko-
miteja nepildot pilnā mērā viņai uzliktos pienāku-
mus no valsts interešu viedokļa un tādā veidā galī-
gi samazinot ienākumus no visiem vērtīgākiem ob-
jektiem. Man jāpaskaidro, ka centrālā zemes ierī-
cības komiteja savā tagadējā sastāvā ļoti konsek-
venti un nospiedošā vairākumā ir izteikusies par
valsts muižu sadalīšanu, bet muižu sadalīšana nav
iespējams veikt tādēļ, ka kādus 8 vai 9 gadus atpa-
kaļ muižas izrentētas dažādām personām uz vai-
rāk kā 12 un dažas pat uz 16 gadiem. Tā muižas,
par kurām šeit izteica neapmierinātību Bachmaņa
kungs — Dundagas un Rudbāržu muiža — 1924.
gadā izrentējis ministris Bauera kungs. Vienai no
šīm muižām 1 — Rudbāržiem termiņš notek tikai

.1942. gadā, bet Dundagai termiņš notek 1936. gadā.
Pārpratumu novēršanas labā es Augstajam na-

mam gribu paskaidrot, ka par šo muižu iznomāša-
nu nav vainojama ne tagadējā Zemkopības ministri-
jas vadība, ne centrālā zemes ierīcības komiteja,
bet tā ir bijusi to agrāko ministru polītika, kas ir ie-
sākuši muižu izrentēšanu, un galvenā kārtā tas ir
bijis taisni ministru Bauera un Gailīša kungu laikā.
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No tagad 68 izrentetārn muižām centrālā zemes ie-
rīcības komiteja ir nolēmusi sadalīt 35, tās, kurām
termiņš izbeidzas līdz 1940. gadam. Runāt par ci-
tu_ muižu sadalīšanu — nozīmē lauzt līgumus, kas
slēgti ar nomniekiem. Ja nomnieki līgumus kārtīgi
pilda, tad ne centrālai zemes ierīcības komitejai, ne
arī Zemkopības ministrijai nav juridiska pamata
šos līgumus lauzt.

Kas zīmējas uz Bachmaņa kunga aizrādījumu,
ka ienākumi no iznomātām muižām» ir ārkārtīgi mā-
ži un niecīgi, tad tas, Bachmaņa kungs, nesaietas ar
patiesību, jo rentes maksas, ienākumi no muižām,
nav sevišķi mazi. Manā priekšā, Bachmaņa kungs
— arī Jums es to neliegšu — ir zemkopības de-
partamenta pārskats, kas figurēja arī budžeta kom-
misijā. Tur redzams, ka, piemēram, Jelgavas apriņ-
ķī Olaines muiža ar 188 ha aramzemes, kuras līgums
beidzas 1946. gada, maksa nomu gadā Ls 4482.—.
Ta tad par vienu hektāru aramzemes iznāk gandrīz
25 lati. Ta caurmēra nav zema noma. — Tas pats
ir Dundaga. — Varu Jums dot datus arī par Prie-
kules muižu. Tur par 180 ha aramzemes maksā Ls
4774.—?. Tai arī līgums beidzas 1946. gadā. Lie-
lākai daļai_ muižu līgumi izbeidzas 1946. gadā.

Centrāla zemes ierīcības komiteja un arī bu-
džeta kommisijā ir pieņēmušas atzinumu, ka valsts
muižas sadalāmas, tomēr to dzīvē varēs izvest ti-
kai divos gados._ _ Es gribu paskaidrot Augstajam namam, ka cent-
ralazemes ierīcības komitejā un Zemkopības mini-
strija pašlaik vērojama vislielākā tendence valstij
nevajadzīgas muižas sadalīt un piešķirt tās brīvības
cīnītajiem. Tāda veidā tuvākos gados ir paredzēts
iegūt 800 objektu tieši no izrentēto un valsts ap-
saimniekoto muižu sadalīšanas.

Kas zīmējas uz 26 valsts apsaimniekotām mui-
žām! , tad budžeta kommisijā plaši un sīki pārrunāja
šo muižu saimniecību un atzina, ka no šīm 26 mui-
žām lielāka daļa būtu jāpatur valstij, lai veicinātu
lauksaimniecības kultūras pacelšanu resp. uzlabotu
lopu un seklas ražošanu.

Tālāk, kas zīmējas uz Bachmaņa kunga pārme-
tumu, ka centrāla zemes ierīcības komiteja ūdeņus un
i.t sevišķi zivīm ļoti bagātus ūrJeņus iznomājusi ļoti
leti, man jāteic, ka ari šo apstākli budžeta kommi-
sijā plaši pārrunāja un atrada, ka centrālā zemes ie-
rīcības komiteja ir izradījusi pārāk lielu stingrību.
Budžeta kommisijā pieņēma lēmumu, laikam uz Dze-
ņa kunga priekšlikumu un ar diezgan lielu balsu vai-
rākumu — neatminu, ar cik balsīm, varbūt pat
vienbalsīgi —, ka centrālai

^
zemes ierīcības ko-

mitejai noma par ūdeņiem jāpazemina. Tagadējā
nomas maksa, kas pieņemta par visizdevīgāko nēģu
tačiem Daugava,_kas bija nosolīti par 52.000 latiem,
tagad ir samazināta uz 32.000 latiem, un līguma slē-
dzēji tagad atsakās pat no šī līguma. Viņi grib, lai
ministrija ietur no viņiem drošības naudu, kuru tie
iemaksājuši, un līdz ar to vēlās atsacīties no līguma
pildīšanas.

Vispārējais stāvoklis, Bachmaņa kungs, ir tāds,
ka iznomātie objekti nevar dot vairāk kā dod paš-
reiz, jo visas iespējas ir izmantotas pilnos apmēros,
un zivju cenas, sevišķi ievērojot, ka arī upju un eze-
ru zivis, kādas vairumā ir mūsu ūdeņos, tagad ir
stipri Ietas. Nevar prasīt no nomniekiem, lai viņi
zivis tikai izzvejo, bet arī lai tās saudzē un audzē
no jauna. Vairāk nomas dot nekādā ziņā nevar.

Ir pacēlies jautājums par šo nomas objektu lik-
vidēšanu. Centrālā zemes ierīcības komiteja un
zemkopības ministra kungs ir pārrunājuši jautājumu,
ka mazākos nomas objektus, dzirnavdīķus, ezerus
un citus piešķirt brīvības cīnītājiem, lai tie nebūtu

jāiznomā, jo tik mazu objektu iznomāšana, kādi tieir, neka reāla valstij nevar dot.
Kas attiecas uz Kiršteina kunga aizrādījumiem,

tad, lai gan viņš izteica daudz patiesības, es nevaru
piekrist tam, ka pilsētas iedzīvotāji esot vienīgie,
kas par mežu materiāliem maksājot pilnu vērtību.
Arī budžeta kommisijā par to bija garas un plašas
pārrunas. Gribu_ aizrādīt Kiršteina kungam uz pē-
dējo gadu. Pedeja gada lauku iedzīvotāji apkuri-
nāšanas vajadzībām un arī citus koku materiālus,
izņemot tos, kurus varēja dabūt par % takses cenu,
gandrīz visas saimniecības, kur zemes platība lie-
lāka par 27 ha, vai arī līdz 27 ha, jau ir saņēmu-
ši un tagad atvieglojumus nebauda. Kā zināms, būv-
materiālus uz atvieglotiem noteikumiem varēja da-
būt trimekam — dzīvojamai ēkai, kūtij un kuļa-
mam šķūnim. Šie materiāli ar maz izņēmumiem
visi jau ir _izņemti. Turpmākos gados, kā arī Ul-
manis kāda sava raksta ir apcerējis, valsts varē-
šot mežus_ izmantot intensīvāk ,tāpēc ka tagad mie-
žu materiāla par pazeminātu cenu vairs nevarēšot
izsniegt tik daudz ka līdz šim.

Pieejot šim jautājumam no vēsturiskās per-
spektīvas un jautājot, vai nav noticis daudz netais-
nību, jāatzīst, ka dažreiz ir notikusi arī likumu pār-
kāpšana, dažos atsevišķos gadījumos likums ir iz-
mantots nelietderīgi, bet savā lielākā vairumā tā
nav. Vairāk par 380.000 ēkām ir uzceltas par %takses cenu, kur mežu materiāls ir izlietots taisnīgi
un lietderīgi. Ja ir notikušas nelietderības, tad vai-
nojamas galvena kārta dažas amatpersonas — vai
nu mežiņi, vai kādas pašvaldības personas, kas nav
raudzījušas, lai izsniegto meža materiālu steidzīgi
izlietotu, un arī uz to, lai šo materiālu nesaņemtu
tādas personas, kam tas nav vajadzīgs.

Kiršteina kungs ir iesniedzis priekšlikumu —
no valsts mežiem ieņemamas_ summas pazemināt
par 100.000 latu, paredzot otrā nodalījuma 1. para-
grāfa algu summu paaugstināt par 100.000 latiem.
Budžeta kommisijā sava 15. marta sēdē uz Breikša
un Šlakana priekšlikumu nolēma _ likt priekšā atstāt
1932./33. gada budžeta paredzētās summas. Depu-
tāts Kiršteins liek priekša strīpot to, ko paredzēts
ietaupīt. Ietaupījums 200.000 latu jau ir samazināts
uz 100.000 latiem. Deputāts Kiršteins liek priekšā
strīpot vel tos otrus 100.000 latu. Budžeta kommi-
sijā ta_ds_priekšlikums bija iesniegts, bet tika norai-
dīts, tapec man jāizsakās pret to.

Otrs deputāta Kiršteina priekšlikums — pa-
redzēt 100.000 latu ēku_ jaunbūvēm. Mežu depar-
taments par to_ interesējas un lūdza šo summu jaun-
būvēm paredzēt. Ar kabineta lēmumu ēku jaunbū-
vēm paredzēts 70.000 latu no mežu atjaunošanas
fonda. _ Domājams, ka ar šo summu pietiks. Man
jāizsakās arī pret šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie kārtējo ieņēmu-
mu_X daļas — Zemkopības ministrijas — de-
putāts K. Kiršteins iesniedzis 2 priekšlikumus. Pir-
mais deputāta Kiršteina iesniegtais priekšlikums
skan ta:

„Tek. Nr. 130., § 41. — Valsts meži — summu pamazināt
par Ls 100.000.—, paredzot pielikumā Nr. 21, B, II, § 1. —
eku jaunbūvēm un pirkšanai summas paaugstināšanu par Ls
100.000.—. Šīs summas segšanai j tek. Nr. 309., v. 85., § 100.
— fonds neparedzētam vajadzībām — samazināt par 100.000
latu."

Otrs deputāta Kiršteina priekšlikums:
„Tek. Nr. 130, § 41. — Valsts meži — summu pamazināt

par Ls 100.000.—, paredzot pielikumā Nr. 25, II nod„ p. 2., § 1.
— Vietējo iestāžu atalgojums — paaugstināt par Ls 100.000.—.
Šīs summas segšanai: tek. Nr. 309, v. 85., § 100., izdevumos —
Fonds neparedzētām vajadzībām — samazināms par Ls
i00.000.—."
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Budžeta kommisijā šie priekšlikumi noraidīti.
Vispirms lieku uz balsošanu deputāta Kiršteina pir-
mo, nupat nolasīto priekšlikumu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par_ deputāta Kiršteina pirmo priekšli-
kumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret depu-
tāta Kiršteina pirmo priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav.
Par deputāta Kiršteina pirmo priekšlikumu nodo-
tas 22 balsis, pret — 39 balsis. Deputāta Kirštei-
na pirmais_ priekšlikums noraidīts. — Tagad nāk
nobalsošana deputāta Kiršteina otrs priekšlikums.
Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta Kiršteina
otro priekšlikumu. Par deputāta Kiršteina ot-
ro priekšlikumu nodota tikai 21 balss. Nepietie-
košs balsu skaits,. Priekšlikums atkrīt. — Nobal-
sošana nak kārtējo ieņēmumu X daļa kommisijās
redakcija. Ludzu pacelties tos, kas ir pret kārtē-
jo ieņēmumu X daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par kārtējo ieņēmumu X daļas
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Par kārtējo ieņēmumu X daļu nodotas 39
balsis, pret — 23 balsis, atturējušies 9. Kārtējo
ieņēmumu X daļa pieņemta. — Kārtējo ieņēmumu
XI daļa — Satiksmes ministrija.

XI. Satiksmes ministrija.
Tek.
Nr. Ls

146 § 36. Pasts, telegrāfs un telefons (pieliku-
mi Nr.Nr. 34 un 35) 2.445.818 —

147 § 51. Dzelzceļi (pielikumi Nr.Nr. 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32 un 33) .... 992.209.—

Kopā XI daļai 3.438.027.—.
PIELIKUMS Nr. 26

(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 147
un izdevumu budžeta tek. Nr. 498).

Valsts dzelzceļu budžets.
A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelna.
Ls Ls

§ 1. Dzelzceļu ieņēmumi.
1 Pasažieru pārvadāšana 12.654.000.—
2 Bagāžas pārvadāšana . 1.507.000.—
3 Pasažieru ātruma pre-

ču transports . . . 1.327.200—
4 Parastā ātruma preču

trajisports 12.791.000 —
5 Dažādi no kustības at-

karīgi ieņēmumi . . 1.581.800.— 29,861.000 —
§ 2. Dažādi no kustības neatkarīgi ieņē-

mumi 1.498.287 —
§ 3. Ieņēmumi no prīvātdzelzceju iemak-

sām valsts inspekcijas uzturēšanai 4.000.—
§ 4. Dažādi ieņēmumi.

1 Mežu departamentam
parāda dzēšanai par
1920.—1924. g. _ iz-
sniegtiem materiāliem 1.956.288.—

2 No kara ieguvumu ka-
pitāla dzēšanas . . . 355.125.—

3 No_ bij. ce]u un būvju
pārvaldes rīcības ka-
pitāla dzēšanas . . 193.905—

4 No dzelzceļu virsval-
des rīcības kapitāla . 100.466.— 2.604.784.—

Kopā . . . 33.968.071.—
II. Zaudējumi.

§ 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas . 14.384.063.—
2 Virsdarbi, brīva līgu-

ma pagaidu darbinieki 6.780.— 14.390.843.—
§ 2. Pārvaldes izdevumi.

1 Ceļa izdevumi . . . 82.380.—
2 Citi pārvaldes izdevumi 179.076.—
11 Darbinieku apmācība . 1.760.— 263.216.—

§ 3. Saimniecības izdevumi.
1 Eku un telpu uzturē-

šana 300.653.—
2 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 5.000.—

Ls Ls

3 Citi saimniecības izde^ .
vumi 62.700.—

12 Atlīdzība cietušiem no
dažādiem nelaimes
gadījumiem .... 18.000 —

13 Ārstēšanas izdevumi . 510.000.—
14 Apbedīšanas un citi iz-

devumi 500 —
15 Dienesta apģērbi . . 223.638.— 1.120.491.—

§ 5. Izdevumi, saistīti ar svešiem dzelz-
ceļiem un personām.

1 Svešu dzelzceļu un sta-
ciju ietaišu un stigu
lietošana 7.000.—

2 Svešu dzelzceļu rito-
šā inventāra lietošana
uz konvenciju pamata
un noma . . . . . 96.000.—

3 Svešu dzelzceļu ritošā
inventāra remonts uz
konvenciju pamata . 150.000 —

4 Tiešas pasažieru sa-
tiksmes izdevumi . . 20.000.—

5 Atzarojumu un pārmiju
uzturēšana privātām
vajadzībām .... 24.000 —

6 Kongresu, konferenču,
konvenciju, kommisi-
ju un ar _ tiem saistītie
komandējumu izde-
vumi 5.000 —

7 Starptautisko biroju un
kantoru uzturēšana . 16.161.— 318.161 —

§ 6. Materiālu piegādāšana.
1 Materiālu iesaiņošana

un citi operatīvi izde-
vumi 100.600 —

2 Materiālu un rezerves
dalu pārbaudīšana un
izpētīšana 3.000.—

3 Zaudējumi pie materiā-
lu apgrozījumiem . . 50.—

4 Pārējie materiālu ap-
gādības izdevumi . . 500.— 104.150.—

§ 7. Stigas, tiltu un caurteku uzturēšana
un remonts.

1 Stigas piederumu uz-
turēšana un remonts . 583.000.—

2 Stigas virsbūves uztu-
rēšana un remonts . 2.964.600 —

3 Tiltu un caurteku uztu-
rēšana un remonts . 90.000 —

4 Sniega novākšana un
ceju uzturēšana un
remonts ziemā un
dzīvo_ žogu ierīkošana 394.500.—

5 Cīvīlb'uvju (ēku, ram-
pu, žogu un dārzu)
uzturēšana un remonts 383.400.—

6 Preču pagalmu, žogu
un piebraucamo ceļu
uzturēšana un remonts 73.000.—

7 Ūdensvadu, ūdensapgā-
dāšanas avotu, ietai-
šu, kublu un aku uz-
turēšana un remonts 40.000.—

9 Ugunsgrēku zaudējumu
segšanai 1.500.— 4.530.000.—

§ 8. Staciju un kustības izdevumi.
1 Staciju ceļu, pagalmu,

staciju un vagonu sig-
nālu apgaismošana un
pārmiju smērēšana . 130.000 —

2 Bagāžas un preču ie-,
pār- un izkraušana ar
uzņēmējiem .... 215.000.—

3 Bagāžas un preču pie-
ņemšanas, uzglabāša-
nas un pārvadāšanas
izdevumi un ledus sa-
gatavošana .... 85.000.—

4 Pasažieru un preču sft-
tījumu dokumenti . . 96.000.—

5 Preču un bagāžas no-
zušanas un laikā ne-
piegādāšanas izdevumi 20.000.— 546.000. —
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Ls Ls

§ 9. Telegrāfa un telefona uzturēšana un
1 remonts.

1 Telefona un telegrāfa
.' apgādāšana ar piede-

rumiem un materiā-
liem 7.000.—

2 Telegrāfa un telefona
uzturēšana, remonts,
kā ari izdevumi par
zvaniem un telefonu
abonēšanu 130.000.— 137.000.—

§ 10. Ritošā inventāra uzturēšana un re-
monts.

1 Lokomotīvju uzturēša-
na 3.319.080.—

2 Vagonu uzturēšana . . 450.240.—
3 Lokomotīvju un tende-

; ru remonts .... 2.757.400.—
4 Pasažieru vagonu re-

monts l.OOO.OOO—
5 Preču vagonu remonts 868.000.—
6 Darbnīcu un depo ie-

Jaises 298.800—
7 Udensapgādība un

ugunsdzēsība .... 205.000.—
8 Izdevumi nelaimes ga-

dījumos 30.000.— 8.928.520.—
§ 11. Neparedzēti izdevumi 3.500.—
§ 20. 1931./32. saimniecības gada deficita

segšanai 2.604.184.—
§ 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, karavīru un
i kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju
fondam 246.270 —

2 Valsts piemaksa pensiju
kasei 89.705.— 335.975.—

33.282.640.—
Paredzēts ietaupīt 306.778.—

Kopā . . . 32.975.862.—
Paredzamā tīrā pelņa valsts

ieņēmumos . 992.209.—
Kopā . . . 33.968.071.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Kapitāla ieguldījums no ceļu aizņē-
muma 4.25O.000.—

§ 2. Kapitāla ieguldījums no valsts kases 2.411.000.—
Kopā . . . 6.661.000.—

II. Izdevumi.
§ 12. Eku jaunbūves un pārbūves . . . 96.935.—
§ 13. Tiltu jaunbūves un pārbūves . . . 244.370.—
§ 14. Jaunu ceļu izbūves un pārbūves . . 389.400.—
§ 15. Dažādas ietaises.

1 Ūdensapgādības un
ugunsdzēsības ietaises 1.925.—

2 Elektriskās ietaises . . 30.158.—
3 Telegrāfa un telefona

ietaises 53,250.— 85.333.—
§ 16. Operatīvā inventāra jauniegādāšana.

1 Ritošais inventārs . . 1.518.292.—
2 Dažāds inventārs . . 54.590.—
3 Mobilizācijas izdevumi 200.— 1.133.082.—

§ 17. Atsavināšanas izdevumi 75.000.—
§ 19. Līniju jaunbūves.

1 Liepaja-Glūda .... 115.880 —
2 Rīga-Rūjiena .... 1.905.000.—
3 Sita-Rugāji-Rēzekne . 811.000—
4 Rīga-Ergli-Karsava . . 575.000.—
5 Liepāja-Alsunga . . . 65.000.—
6 Alsunga-Kuldīga . . . 725.000.— 4.196.880.—

Kopā . . . 6.661.000.—.
PIELIKUMS Nr. 27

, (pie dzelzceļu ieoēmumu pielikuma Nr. 26,'§ 2.).

Liepājas galvenās dzelzceļu darbnīcas
budžets. ,

A. Pelņa un zaudējumi.
I. Pelņa.

§ 1. Operatīvās dalās pelņa 251.466.—

21*

Ls

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 170.996.
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi.

1 Ceļa izdevumi . . . 1.000 —
2 Citi pārvaldes izdevu-

mi 2.800— 3.800.—
§ 3. Administrācijas saimniecības izde-

vumi.
1 Eku un telpu uzturē-

šana 1.000.—
3 Citi saimniecības izde-

vumi 500.— 1.550.—
§ 4. Valsts piemaksa pensiju fondam . . 4.778—§ 5. Valsts piemaksa pensiju kasei . . 16.555.—
§ 6. Krizes laika atvilkums dzelzceļa

ieņēmumos 48.149.
245.828.—

Paredzēts ietaupīt 1.763.—
244.065.

§ 7. Paredzamā pelņa valsts dzelzceļu
ieņēmumos 7.401.

Kopā . . . 251.466.—.
PIELIKUMS Nr. 28

(pie dzelzcelu ieņēmumu pielikuma Nr. 26, § 2.).

Daugavpils galvenās dzelzceļu darbnīcas
budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.
I. Pelna.

§ 1. Operatīvās dalās pelņa 258.301.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 186.984.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi.

1 Ceļa izdevumi . . . 1.000.—
2 Citi pārvaldes izdevumi 2.800.— 3.800.—

§ 3. Administrācijas saimniecības izde-
vumi.

1 Eku un telpu uzturē-
šana 1.000 —

3 Citi saimniecības izde-
vumi 650.— 1.650.—

§ 4. Valsts piemaksa pensiju fondam . . 4.777.—
§ 5. Valsts piemaksa pensiju kasei . . . 16.555 —
§ 6. Krizes laika atvilkums dzelzceļa ie-

ņēmumos 41.957.
255.724.—

Paredzēts ietaupīt 1.924.—

r , r, . . 253.800.—
9 ,7. Paredzamā pelņa valsts dzelzceļu

ieņēmumos .... ... ... 4.501.
Kopā . . . 258.301.—.

1 PIELIKUMS Nr. 29
(pie dzelzcelu ieņēmumu pielikuma Nr. 26, § 2.).

Ekspluatācijas direkcijas remontu darbnīcas
budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.
I. Pelņa.

§ 1. Operatīvās dalās peļņa 21.271 —

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 13.465.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi.

2 Citi pārvaldes izdevumi 200.—
§ 3. Valsts piemaksa pensiju fondam . . 275.—
§ 4. Valsts piemaksa pensiju kasei . . . 774.—
§ 5. Krizes laika atvilkums dzelzceļa ie-

ņēmumos 6.691.—
21.405.—

Paredzēts ietaupīt 135.—
21.270—

§ 6. Paredzamā peļņa valsts dzelzceļu
ieņēmumos 1.—

Kopā . . . 21.271.—.

1933
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PIELIKUMS Nr. 30
(pie dzelzcelu ieņēmumu pielikuma Nr. 26, § 2.).

Tilta bāzes darbnīcas budžets.
A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
Ls Ls

§ 1. Operatīvās daļas pelņa 11.132.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 9.202.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 534 —
§ 3. Valsts piemaksa pensiju fondam . . 142—
§ 4. Krizes laika atvilkums dzelzceļu ie-
; ņēmumos 1.350.—

11.228.—
Paredzēts ietaupīt 97.—

- r, 11.131.—
9 5. Paredzamā pelņa valsts dzelzcelu

ieņēmumos 1.—
Kopā . . . 11.132.—.

PIELIKUMS Nr. 31
(pie dzelzcelu ieņēmumu pielikuma Nr. 26, § 2.).

Valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta
biroju budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
§ 1. Dažādi ieņēmumi 114.934.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Atalgojumi 63.921.—
§ 2. Pārvaldes izdevumi.

1 Ceļa izdevumi . . . 250.—
2 Citi pārvaldes izdevu-

mi 10.900.— 11.150.—
§ 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uzturē-
šana 10.035.—

2 Satiksmes līdzekļu uz-
turēšana 12.000.—

3 Citi saimniecības izde-
vumi 1.645.—

15 Dienesta apģērbi . . 600.— 24.280.—
§ 4. Valsts piemaksa pensiju fondam . . 1.571 —
§ 5. Krizes laika atvilkums dzelzceļu ie-

ņēmumos 5.435.—
106.357.—

Paredzēts ietaupīt 993.—

105.364.—
§ 6. Paredzamā pelņa dzelzceļa ieņēmu-

mos .... 9.570.—
Kopā . . . 114.934.—.

PIELIKUMS Nr. 32
(pie dzelzcelu ieņēmumu pielikuma Nr. 26, § 2.).

Dzelzceļu virsvaldes tipogrāfijas budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Pelņa.

§ 1. Operatīvās dalās pelņa 51.744.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 16.822.—
§ 2. Pārvaldss izdevumi.

2 Citi pārvaldes izdevumi ..... 400.—
§ 3. Pārskaitāms no brutto pelņas inven-

tāra jauniegādāšana! 15.475.—
§ 4. Valsts piemaksa pensiju fondam . . 405.—
§ 5. Valsts piemaksa pensiju kasei . . . 4.299.;—
§ 6. Krizes laika atvilkums dzelzceļa ie- ,;

ņēmumos 14.668.—
52.069.—

Paredzēts ietaupīt 326.—

51.743.—
§ 7. Paredzamā pelņa dzelzceļa ieņē-

mumos ...... . . . . . 1.—
Kopā . 51.744.—

Krājumā Saeimas Steno.rafu
birojā Rīgā. Saeimas laukumā.

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

Ls Ls
§ 1. Pārskaitīts no brutto pelņas inven-

tāra jauniegādāšana! 15.475.—

II. Izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.

5 Mašīnas, ierīces un darba rīki . . 15.475.—.

PIELIKUMS Nr. 33
(pie dzelzcelu ieņēmumu pielikuma Nr. 26, § 2.).

Dzelzceļu materiālu apgādes saimniecisko
uzņēmumu budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
§ 1. Operatīvās dajas pelņa 47.076.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 31.508.—
§ 2. Pārvaldes izdevumi.

1 Ceja izdevumi . . . 1.000 —
2 Citi pārvaldes izdevu-

mi 450.— 1.450.—
§ 3. Saimniecības izdevumi.

3 Citi saimniecības izdevumi .... 50.—
§ 4. Valsts piemaksa pensiju fondam . . 1.904.—
§ 5. Krizes laika atvilkums dzelzceļu ie-

ņēmumos 12.493.—
47.406.—

Paredzēts ietaupīt 330.—
47.075.—

§ 6. Paredzamā pelņa dzelzceļa ieņēmu-
mos 1.—

Kopā . . . 47.076.—..

PIELIKUMS Nr. 34
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 146
un valsts izdevumu budžeta tek. Nr. 498).

Pasta, telegrāfa un telefona budžets.
A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
§ 1. Pasta ieņēmumi.

1 Pasta sūtījumi . . . 5.267.000 —
2 Periodisku izdevumu i

pārsūtīšana un laik-
rakstu operācijas . . 170.500.—

3 Gada biļetes un slē-
dzamie skapīši . . 43.000.—

4 Norēķini ar ārvalstīm . 500.000.—
5 Ārzemes naudas pār-

vedumi 19.500.— 6.000.000.—
§ 2. Pasta tekoša rēķina operācijas.

1 Grāmatošanas maksa . 96.000.—
2 %% no noguldījumiem 226.450—
3 Veidlapas un aploksnes 24.000.—
4 Blanķetu izgatavošana

uz rēķinu īpašnieku
vārdiem 3.550.— 350.000—

§ 3. Telegrāfa ieņēmumi.
1 Telegrammu pārsūtī-

šana_ 900.000 —
2 Radiotelegrammas . . 60.000.—
3 Radiofona atlikums

(pielikums. Nr. 35) . 66.598.— 1.026.598.—
§ 4. Telefona ieņēmumi.

1 Telefona abonēšana . 4.000.000—
2 Telefona jaunierīkoša-

na un citas vienreizē-
jas maksas .... 200.000.—

3 Telefoniskas sarunas . 3.200.D00.—
4 Telefoniski pakalpojumi ?? 307.0001.— 7.707.000.—

§ 5. Dažādu izdevumu atmaksas.
1 Nozaudēti pasta sūtī-

jumi . 1.000 —
2 Telegrammu un tiesu

vēstuļu mājās piesū^-
tīšana ar ziņnešiem . 8.000.—

3 Telpu apkurināšana un
apgaismošana . . . 2.500,— ;

21
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Ls Ls

4 Drukas darbi .... 1.900.—
5 Pasta-tēlegrafa reso-

ram piederošo mantu
bojāšana un nozau-
dēšana ...... 2.000 —

6 Dienesta apģērbi . . 1.000.—
7 Valsts elektrotechnis-

kās fabrikas atlikums
(pielikums Nr. XI) . 51.600.— 68.000.—

§ 6. Pabalsti un atlīdzības.
2 Atlīdzības 29.000.—

§ 7. Pārdota nolietota kustama manta . 2.000.—
§ 8. Noma par pasta-tēlegrafa resoram

piederošām ēkām un zemi . . . 27.000.—•
§ 9. Soda naudas.

1 Noteikumu pārkāpumi . 3.000.—
2 Līgumu nepildīšana . 2.000.— 5.000.—

§ 10. Dažādi ieņēmumi.
1 Privāti pakalpojumi

publikai 15.000.—
2 Privātu sludinājumu iz-

kāršana pasta-tēle-
grafa iestādēs ... 1.600.—

3 Ieņēmumi no neiz-
sniegtu pasta sūtīju-
mu satura .... 2.500.—

4 Nejauši un iepriekš ne-
paredzami ieņēmumi 6.000.—

5 Pasažieru pārvadāšana
pasta trakta automo-
biļos . . _ 72.000.—

6 Radio aparātu un pie-
derumu zīmogošana . 40.000.—

7 Vadu aizņemšana no
radiofona ...._ . 24.000.—

8 Darbinieku nodarbinā-
šana radiofonam pro-
vincē 38.900.— 200.000 —

Kopā . . . 15.414.598.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas . 6.827.112.—
2 Virsdarbi, brīva līgu-

ma pagaidu darbinie-
ki 222.000.—

3 Palīgu nodalās darbi-
nieki 806.496.— 7.855.608.—

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi ... 23.000 —
2 Citi pārvaldes izdevumi 117.000.—
3 Radio kursu sarīkoša-

na 5.000.— 145.000.—
§ 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uzturē-
šana 390.846 —

2 Satiksmes līdzekļu, uz-
turēšana 100.000.—

3 Citi saimniecības izde-
vumi 18.600 —

4 Eku un telpu tekošais
remonts 10.500.— 519.946.—

§ 5. Eku pamatremonti.
1 Eku pamatremonti . . 117.000.—
2 Aku ierīkošana . . . 3.000.— 120.000.—

§ 6. Izdevniecības izdevumi.
1 Periodiski izdevumi . 4.500.—
2 Pārskati, instrukcijas,

formulāri u. c. . . . 67.840— 72.340.—

§ 7. Pasta operatīvie izdevumi.
1 Pasta zīmes un veid-

lapas 64.000.—
2 Pasta iesaiņošanas ma-

teriāli 30.000.—
3 Pasta izvadāšana . . 1,204.833— 1.348.833.—

§ 8. Dienesta apģērbi.
1 Dienesta apģērbu iegādāšana . . . 80.000.—

§ 10. Atsevišķi izdevumi, atmaksas un at-
līdzības.

1 Telegrammu un tiesu
vēstuļu pienešana . . 12.300.—

2 Atlīdzība par nozaudē-
. , .. . tiem sūtījumiem . . 12.000.— , *

Ls Ls

3 Sūtījumu apmaiņas iz-
devumi 630.000.—

4 Atlīdzība cietušiem ne-
laimes gadījumos . . 10.000— 664.300.—

§ 11. Dalību naudas un starptautiskas
konferences.

1 Dalību naudas .... 6.000.—
2 Starptautiskas konfe-

rences 3.000 —
3 Konferenču un apsprie-

žu sarīkošanai (bez
norēķināšanās) . . . 500.— 9.500.—

§ 12. Tēlegrafa-tēlefona ekspluatācijas iz-
devumi.

1 Līniju, aparātu un ba-
teriju kārtībā uzturē-
šana 1.150.000—

2 Satiksmes attīstība . . 1.050.000.— 2.200.000.—
§ 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, karavīru un

kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensi-

ju fondam 127.750.—
2 Valsts piemaksa pensi-

ju kasei 6.500.— 134.250.—
Kopā . . . 13.099.777.—

Paredzēts ietaupīt 130.997.—
Kopā izdevumu 12.968.780—

Paredzama tīrā pelņa valsts
ieņēmumos . ...... 2.445.818.—

Kopā . . . 15.414.598.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
§ 2. Kapitāla ieguldījums no valsts kases 772.400 —

II. Izdevumi.
§ 4. Iestāžu inventāra jauniegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . 17.000.—

2 Zinātnes un mākslas
priekšmeti 500.—

4 Satiksmes līdzekļi . . 30.000—
5 Mašīnas, ierīces un

darba rīki .... 15.000.—
6 Ieroči 400.—
7 Apģērbi, apavi un veļa 6.500.—
8 Iesaiņošanas materiāli . 4.000.— 73.400 —

§ 15. Eku jaunbūves 94.000.—
§ 16. Telegrāfa un_ telefona jaunbūves un

kapitālas pārbūves.
1 Jaunu tālvadu ierīko-

šana_ 50.000.—
2 Laboratorija .... 5.000.—
3 Kabeļu tīkla paplaši-

nāšana 260.000 —
4 Automātisko centrālu

izbūve 270.000 —
5 Līniju ierīkošana mobi-

lizācijas vajadzībām . 10.000.— 595.000.—
§ 18. Ēkas un zemes . . 10.000.—

Kopā . . . 772.400.—.

PIELIKUMS Nr. 35
(pie pasta-tēlegrafa departamenta ieņēmumu
pielikuma Nr. 34, § 5., pn. 3).

Radiofona budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
§ 1. Abonēšanas maksa 948.800.—
§ 2. Dažādi ieņēmumi . 2.700.—

Kopā . . . 951.500.—

II. Zaudējumi.

§ 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas . 112.638.—
2 Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki , 1.000.— 113,638,—
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§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . . 1.000.—
2 Citi pārvaldes izdevu-

mi 6.650.— 7.650—
§ 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uzturē-
šana 18.500.—

3 Citi saimniecības izde-
vumi 64.600.—

4 Eku un telpu tekošais
remonts 500.— 83.600.

§ 10. Radiofona programma.
1 Programmas nozaru

vadītāji 10.840.—
2 Lekcijas _ . 20.500.—
3 Vokāla, instrumentālā

mūzika u. c 52.600.—
4 Pieslēgumi 15.120.—
5 Orķestris 144.568—
6 Ziņas, autoru honorāri 45.350.—
7 Mūzikas instrumenti . 8.000.—
8 Programmas .... 92.405 — 389.383.—

§ 11. Dalību naudas un konferences.
2 Ceļa izdevumi 2.000 —

§ 12. Rīgas un Madonas apkārtnes radio-
fonu ekspluatācijas techniskie iz-
devumi 199.000.—

§ 13. Pārskaitāms no pelņas kapitāla ie-
guldījumos 92.400.—

§ 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, karavīru un
kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fondam . . 6.169.—

893.840 —
Paredzēts ietaupīt _ 8.938.—

884.902.—
Paredzamā tīrā pelņa pasta-tēle-

grafa departamenta ieņēmumos 66.598.—
Kopā . . . 951.500.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Pārskaitīts no brutto pelņas . . . 92.400.—

II. Izdevumi.
§ 1. Jaunbūves . . . 88.000 —
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi . 2.000.—

2 Zinātnes un mākslas
priekšmeti 700.—

5 Mašīnas, ierīces un
darba rīki 1.500.—

7 Apģērbi, apavi un veļa 200.— 4.400.—?
Kopā . . . 92.400.—.

PIELIKUMS Nr. XI
(pie, pasta-tēlegrafa departamenta ieņēmumu
budžeta pielikuma Nr. 34, § 5., pn. 7).

Valsts elektrotechniskās fabrikas budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelņa.

§ 1. Operatīvās dalās peļņa 482.096 —

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 53.996 —
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 9.580 —
§ 3. Administrācijas saimniecības izdevumi 9.768.—
§ 4. Piemaksa pensiju fondam .... 5.211.—
§ 5. Piemaksa pensiju kasei . . . . _ .10.000.—
§ 6. Krizes laika nodoklis valsts ieņē-

mumos (tek. Nr. 85) 67.145 —
§ 7. Pieskaitāms rezerves kapitālam . . 32.640.—

|8. Pieskaitāms rīcības kapitālam . . . 32.640.—•
§ 9. Pārskaitīts kapitālos ieguldījumos . 200.000.—
§ 10. Paredzamā pelņa valsts ieņēmumos*) 61.116.—

Kopā . . . 482.096.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Pārskaitīts no paredzamās pelņas
kapitāla ieguldījumos ..... 200.000.—

Ls Ls

II. Izdevumi.
§ 1. Ēku kapitālās pārbūves 22.900.—
§ 2. Inventāra jauniegādāšana .... 177.100.—

Kopā . . . 200.000.—.

*) 1933./34. s. g. valsts pamata budžeta ieņēmumos uz-
ņemtā 1932./33. g. pelņa.)

Vārds deputātam Zeiboltam.
P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie depu-

tātu kungi! Referents jau noradīja, ka Satiksmes
ministrija ir viena no tām saimnieciskam ministri-
jām, kas nodarbina vislielāko skaitu strādnieku un
kalpotāju; tāpēc arī Satiksmes ministrijas budže-
tam jāpieiet ar diezgan lielu kritiku, jo sevišķi tā-
pēc, ka šo ministriju ilgāku laiku pārvalda kristīgie
latgalieši. Pateicoties tam, ka Satiksmes ministri-
ju pārvalda kristīgie, saimnieciskā polītika tur iet
galīgi greizā virzienā.

Pasaules krize*ir samazinājusi arī dzelzceļu ie-
nākumus un pie tam diezgan plašos apmēros. Dzelz-
ceļu virsvaldes statistiskā nodaļa pierāda, ka dzelz-
ceļu ienākumi 1931./32. budžeta gadā samazinājušies
salīdzinot ar 1929./30. budžeta gadu, par 17%. Tā-
lāk redzam pec šiem pašiem datiem, ka pašlaik Sa-
tiksmes ministrijās budžetā ienākumi samazināju-
šies par 30%.

Vispārīgi Satiksmes ministrijas ienākumi resp.
dzelzceļu ienākumi nav samazinājušies tikai pie
mums Latvijā vien, tie ir samazinājušes, pateicoties
tagadējai krizei, visā pasaule. Mes tomēr redzam,
ka citās valstīs ienākumi nav _ samazinajušies_ tik
strauji kā pie mums Latvijā. Tā, piemēram, Vācija
dzelzceļu ienākumi ir samazinājušies tikai par 24%,
Zviedrijā — par 8%, Šveice — par 117o, Ho-
landē —_ par 17%, Somija — tikai par 2,5%
un Igaunijā, mušu kaimiņvalstī, par 23%L Šie skai-
tļi rāda, cik lielos apmēros ir sabrukuši dzelzceļu
ienākumi pie mums Latvijā.

Nav arī nekāds brīnums, ka pie mums Latvija
dzelzceļu ienākumi sarukuši šādos apmēros. Tas ir
tāpēc, ka kristīgie latgalieši tagad dzelzceļus ir pār-
vērtuši par savu ienākumu avotu. (A. Jukšinskis
no vietas: „Kā tas saprotams?") — Jukšinska
kungs, es Jums tūlīt to paskaidrošu! —

Latgalieši patiesībā ir pārņēmuši savas rokas
latgaliešu transportu; vai tas būtu latgalietis bez-
darbnieks, vai tas būtu Latgales iedzīvotājs, vai tas
būtu kāds cits — šīs iedzīvotāju daļas transportē-
šanu ir pārņēmusi savās rokās Latgales kristīgo
partija. Tā, piemēram, Latvijas katoļu strādnieku
biedrības centrālā valde ir pārņēmusi savas rokas
latgaliešu bezdarbnieku pārvadāšanu, pārvadājot tos
ar 75%i tarifa pazeminājumu. Šīs biedrības vadītājs
—? kāds baznīckungs — ir pārņēmis šo strādnieku
pārvadāšanu. Ja visus šos strādniekus pārvadātu par
pazeminātu tarifu, tad tas vēl būtu saprotams, tad to ,
vēl varētu attaisnot, jo tiešāmbezdarbniekam, nav lī-
dzekļu, ar ko nokļūt darba vietā; bet, tomēr patiesība
tas tā nav. Patiesībā no viena laukstrādnieka līdz Rī-
gai šis baznīckungs paņem Ls 3.05, bet no strādnie-
ka vajadzētu ņemt tikai Ls 1.55. (A. Jukšinska
starpsauciens.) Jukšinska kungs gan te māj ar ro-
ku, ka tas tā, neesot, bet faktiski tas tā ir. (Starp-
sauciens.) Tas pierādāms ar ordriem, kuri atrodas
dzelzceļu virsvaldes finanču direkcijā. Lūk, šādā
veidā viens pats baznīckungs šopavasari un vasaru
ir iedzīvojies 2250 latos. Šie līdzekļi nav nākuši
nevienam citam kā jūsu partijas vīram, baznīckun-
gam; tie nav nākuši par labu dzelzceļa saimniecībai,
nav nākuši par labu arī tiem laukstrādniekiem, kuri
pārvadāti ar it kā jūsu palīdzību.

21*
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Šādus paņēmienus Satiksmes ministrijla pēdējā
laika lieto ļoti plašos apmēros. Nesen atpakaļ mums
bija vasarsvētki. Kas tad atkal notika Latgalē?
Aglona izsludināti kādi katoļu svētki, kas tur tiek
izsludināti katru gadu. Iepriekšējos gados, kad Sa-
tiksmes ministrija neatradās kristīgo latgaliešu ro-
kas, visi iedzīvotāj, kuri brauca uz šiem svētkiem
Aglona, brauca par pilnu maksu; tagad visus šos
svētceļniekus — latgaliešus pārvadāja ar 50% paze-
minājumu; pat speciālos vilcienos tika vesti Latga-
les iedzīvotāji no visiem Latgales stūriem. Tie, Jūk,
ir piemēri, neapgāžami fakti, kas pierāda, ka Sa-
tiksmes ministrijas ienākumiem kā tādiem ir jāsama-
zinās, jo citādi tas nemaz nevar būt.

Kā tad nu Satiksmes ministrija domā segt radu-
šos iztrūkumus? Vai tā meklē kādu iespējamu iz-
eju, piemēram, ar dažādu līgumu palīdzību vai arī
transita pacelšanu Latvija? Jāsaka, ka nekas šai
ziņa nav darīts. Ir gan iecelta kommisijā — tā pa-
stāv vel šodien —, kurai _jānos,lēd__ līgums ar Pa-
domju Krieviju,_ kas stipra mērā paceltu transitu.
Ka jau teicu, šāda kommisijā gan pastāv, bet līdz
šim ta neko nav izdarījusi, nekas transita pacelša-
nas jautājuma nav panākts. Tāpēc arī dabīgi, ja
reiz Satiksmes ministrija pati ir bezdarbīga, ka ne-
kāda ienākumu uzlabošanās nav gaidāma, ienāku-
miem jāslīd uz leju, un tie arī slīd.

Satiksmes ministrija domā iztrūkumu ienākumu
budžeta uzvelt Satiksmes ministrijas darbiniekiem
un strādniekiem. Ir izdoti noteikumi un likumi, kas
nodrošina Satiksmes ministrijas darbiniekus, nodro-
šina viņu sociālo stāvokli, bet jāsaka, ka šodien šie
noteikumi un likumivairs neeksistē. Satiksmes mi-
nistrija visiem_ pastāvošiem noteikumiem un liku-
miem ir uzspļāvusi.

No 1923. gada dzelzceļu darbiniekiem ir pie-
ņemts darba laika likums. Darba laika likuma 5.
pants nosaka, ka dzelzceļniekus var nodarbināt, ja
viņu darbs ir aktīvs darbs, tikai 8 stundas dienā.
Bet kas notiek Satiksmes ministrijā? Katrs depu-
tāts pats var pārliecināties un, varbūt, ir jau pār-
liecinājies, ka bagāžas strādnieku darbs, kas nodar-
bināti Rīgas stacijas, ka Rīgā I, tā arī Rīgā galvenā,
pastāv tikai no aktīva darba. Šo bagāžas strādnie-
ku darbs ir tāds pats kā transporta strādnieku darbs
pie kuģu ielādēšanas. Lai glābtu savus ienākumus,
Satiksmes minitrija liek šiem strādniekiem strādāt
22 stundas no vietas. _ Es jau minēju, ko nosaka li-
kums. Ja nodarbošanās pastāv no aktīva darba, tad
var nodarbināt tikai 8 stundas dienā, bet nevis 22
stundas.

Kā tiek nodarbināti šie strādnieki? Darbs vi-
ņiem jasak pīkst. 5.30 no rīta, un strādā viņi līdz
pīkst. 3.30 nākošajā rīta. Saprotams, ir gan divi
starpbrīži šinī darbalaikā, bet ar tiem darba laika li-
kums tomēr nav izpildīts. Darba laika likumā ir gan
teikts, ka atļauts strādāt arī ilgāk par 8 stundām, ja
ir starpbrīži, bet tikai tad, ja darbs sastāv no tā sau-
cama efektīva darba, bet nevis no aktīvā darba.
Šeit darbs sastāv no aktīva darba, un tomēr liek
strādāt visas 24 stundas, Ir pārtraukums no pīkst.
11 līdz 17 — 6 stundas, un bez tam nakts laikā no
pīkst.20 līdz 20.30 ir pusstundas pārtraukums. Šopus-
stundu pec darba laika likuma nemaz nedrīkst uz-
skatīt par pārtraukumu, un tomēr Satiksmes mini-
strija to uzskata par pārtraukumu. Par pārtrauku-
mu var uzskatīt tikai 6_ stundu starpbrīdi, kad dar-
biniekam ir tiesība atstāt savu darba vietu. Lielā-
ka daļa dzelzceļa strādnieku, kuri saņem ļoti mazu
atalgojumu, dzīvo ārpus pilsētas centra — vai nu
Zasulauka, vai Torņakalnā, vai kādā citā pilsētas
nomale, tapec arī šīs 6 stundas viņiem nedod iespē-

ju atstāt darba vietu, un arī šo laiku viņi ir spiesti
palikt darba vieta.

Ja vēl paskatāmies, kādā stāvoklī viņi nostādīti
arī šinī paša starpbrīdī, tad redzam, ka viņiem nav
nekādu telpu, kur pavadīt starpbrīdi un kur varētu
kaut apsēsties. Ta tad arī šo starpbrīdi nevar uz-
skatīt par atpūtu. Mums taču ir zināms, ka ne Rī-ga I, ne Rīga galvenajā nav nevienas telpas, nav
pat būdiņas, kur strādniekiem ielīst, kur nolikt savu
līdzpaņemto maizes gabaliņu. Viņiem jāsēž turpat
stacija, vai jastav_ tanīs pašas telpās, kurās atrodas
bagāža. Kad bagāžas strādnieki vai viņu organizā-
cijas griezās pie_ Satiksmes ministrijas un prasīja
ieradīt viņiem kādu telpu, kur pavadīt viņu sešu
stundu atpūtas laiku

^
tad atbilde bija ļoti vienkārša:

„Nav ienākumu
^

ienākumi ir samazinājušies, nav lī-
dzekļu, ar ko šādas telpas iekārtot!" — Lūk. šis ir
viens no strādniecības izmantošanas veidiem, kādu
dzelzceļnieki nav piedzīvojuši nekur pasaulē, bet ti-
kai pie mums Latvija. Ar šo strādniecības izmanto-
šanas veidu Satiksmes ministrija grib gūt izlīdzinā-
šanas ienākumus, grib sabalansēt savā budžetā, ie-
nākumus ar izdevumiem.

Man jāsaka, ka_ S_atiksmes ministrijā notiek vēl
brecošakas lietas šādā pašā izmantošanas nolūkā,
vai arī it ka budžeta sabalansēšanas nolūkā. Ir pat
tādi gadījumi, ka darbinieki tiek nodarbināti vairāk
dienu no vietas bez jebkādas atpūtas. Ir gadījumi,
ka darbinieki tiek nokalpināti, nodarbināti tikmēr,
kamēr tie sava darba vietā pakrīt. Tā, piemēram,
Usmas stacija stacijas dežurants bijis spiests palikt
darba vieta un nodežuret 85 stundas no vietas. (Sau-
ciens no vietas: „Tas būs izrunāts!") Kad šis dar-
binieks nespējis vairāk nostāvēt kājās, kad viņš sa-
limis un griezies pie attiecīgā rajona ārsta, lai ārsts
naktu viņam palīga un atsvabinātu viņu no darba iz-
pildīšanas, tad, saprotams, arī ārsts atzinis, ka tā ir
necilvēcība, ka nav iespējams darbinieku nodarbināt
šādu, nekur nepiedzīvotu ilgu darba laiku. Bet kas
notika pec tam? Satiksmes ministrijas augstāks
ierēdnis — revizors pieprasīja šim darbiniekam pa-
kaidrojumus, ka viņš uzdrošinājies griezties pie
ārsta pec palīdzības. Labi, ka attiecīgā darbinieka
organizācija uztvērusi šo momentu, un tā šis darbi-
nieks ir palicis bez soda. Citādi šis darbinieks par
to, ka viņš tik necilvēcīgi izmantots, būtu vēl saņē-
mis sodu. Redziet, tādas lietas notiek!

Arī šinī gadījumā nav ievērots dzelzceļnieku
darba laika likums. Šī likuma 5. pantā teikts, ka
dzelzceļa darbiniekus var nodarbināt 10 efektīvā
darba stundas diena, ja viņu dežūras laikā ir vismaz
viena pusstunda starpbrīža; dzelzceļu darbiniekus
var nodarbināt 12 stundu diena, ja ir 2 starpbrīži, ne
īsāki par pusstundu, vai viens starpbrīdis, ne īsāks
par stundu; viņus_ var nodarbināt 15 stundu dienā,
ja viņu darba laika ir mazākais 3 starpbrīži, ne īsāki
par stundu. Beidzot šis likums galīgi aizliedz dzelz-
ceļudarbiniekus nodarbināt Hgāk par 16 stundām
diena. Ministra kungs, vai tā nav likuma pārkāpša-
na, kas redzama viscaur dzelzceļu darbos? Vai tā
nav spļaušana uz likumu?

Citās nozarēs apstākļi nav labāki. Var teikt,
ka dzelzceļnieku darba laika likumu neievēro abso-
lūti neviena dzelzceļa darba nozarē.

Deputātu kungi
^

gribu vērst jūsu uzmanību uz
vienu faktu, kas lielākai daļai no jums ir ļoti labi zi-
iiams. Liepājas stacija jus redzat barjera sargu, kas
jus izlaiž no stacijas uz perona un ielaiž stacijā. Cik
garš darba laiks ir šim barjera sargam Liepājā? —
19 stundu diena! (Dž. Hans no vietas: „TikaU")
Pareizi, Hana kungs — tikai! 24 stundas vēl nav!
— Luk, šim barjera sargam jābūt savā darba vietā
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stacija no pīkst. 5 līdz 23. (Sauciens no vietas: „Hā>-nam par maz!") — Ja, Hanam vēl ir par maz.
Saka, ka tur esot lieli pārtraukumi, ka neesot

neviena vilciena. Man jāsaka, ka tas tā nav. Pār-
traukums ir no pīkst. 11.30—14, t. i. 2 stundas 30 mi-nūtes, un no pīkst. 19—20.40 — pusotras stundas,
Ta tad šī barjera sarga nodarbināšanādzelzceļu dar-ba laika likums jau ir pārkāpts.

Varētu minēt vēl bezgala daudz tādu piemēru,
bet to es nedarīšu, tikai aizrādīšu uz vienu apstākli,lagad, vasaras laika, it sevišķi lokomotīvju vadī-
tājus un konduktoru brigādes nodarbina līdz necil-vēcībai. Ir vesela rinda konduktoru un lokomotīvju
vadītāju brigažu.kas savu dzīves vietu, savas mājas
redz tikai trešajā naktī. Divi dienas, divi naktis un
vel trešo dienu viņi pavada vilcienā vai vienā otrāgala punkta. Kad konduktori paskaidro, ka viņi tre-šajā diena vairs nav spējīgi kājās noturēties,, kungi
atbild: ko mes varam darīt, jo uz papīra redzams, ka
jus neizstrādājat likuma paredzēto stundu normu, un
tapec tik daudz jāstrādā; mes saprotam, ka jums ir
grūti, bet likums neļauj jūsu stāvokli atvieglot. No
šī fakta redzams, ka darba laika likums ir tik nejē-
dzīgs, ka dzelzceļnieki to nevar izpildīt.

_ Šodien sociālās likumdošanas kommisijā apgāja
lielāko Saeimas frakciju — sociāldemokrātus. (Sau-
ciens no vietas: „Vai Jus arī esat tanī kommisijā!")
— Ja, es esmu tanī kommisijā, bet es tur nevarēju,
piedalīties, jo man bija jāseko Saeimas sēdes gaitai.
Sociālas likumdošanas kommisijā, kad bija jāpieņem
dzelzceļnieku darba laika likums 3. lasījumā, nolēma
šīs komimisijas sēdes vairs nenoturēt, bet atstāt li-
kumu uz rudeni. (Sauciens no vietas: «Vienbalsī-gi!") — Taisnība — vienbalsīgi; bet bez sociālde-
mokrātu un demokrātiskā centra piedalīšanās. Bez
šaubaim ka bijušais valsts ierēdnis, deputāts Kukai-
nis kopa ar latgaliešiem atzīst, ka dzelzceļniekiem
darba laika likums nav vajadzīgs.

Tālāk man jāaizrāda, ka dzelzceļnieku darba lai-
ka likums netiek pildīts ne tikai darba laika normē-
šanas veida, bet arī cita veidā. Likums par dzelz-
ceļnieku darba laiku nosaka 14. panta 2. punktā, ka
visiem dzelzceļa darbiniekiem, kas atrodas bezmai-
ņas dežūra, t. i. kam nav noteikta darba laika ieda-
lījuma, dodamas 4 dienas atpūtas mēnesī. Strādājot
2 maiņas, dzelzceļniekiem dodamas 2 dienas atpūtas
mēnesī, no kuram trešai daļai jābūt svētdienās vai
svētku dienas.

_Griežos pie Augstā nama ar lūgumu nākt palīgā
novērst nelikumības, kas notiek Satiksmes ministri-
jā. Atpūtas dienas uz papīra gan pastāv, bet faktiski
neviens tādas nesaņem, tāpēc ka atpūtā aizejošiem
darbiniekiem nav vietnieku. Kas to darbu lai izpil-
da? Agrāk, ja kāds darbinieks aizgāja atpūtā, vi-
ņam deva vietnieku, bet tagad saka tā: pasakait sa-
viem darba biedriem, lai viņi izpilda jūsu pienāku-
mus. _ Ta tad atpūta uz papīra ir paredzēta, bet pa-
tiesība tas nav. Tātad arī šis likuma pants netiek
pildīts, nemaz nerunājot par to, ka tiktu pildīta šī li-
kuma tālāka daļa; ka atpūtu piešķirtu svētdienās
un svētku dienas, par to dzelzceļnieki nemaz vairs
pat nesapņo. Svētdienās un svētku dienās dzelzcel-
nieki_ ir vel vairāk nodarbināti nekā citās nedēļas
dienas. Tagad pat rīt un parīt visi dzelzceļnieki ir
izsaukti darba, pat tie, kas bija atpūtā. Pa dziesmu
svētku laiku visi dzelzceļnieki norīkoti darbā. At-
pūta neatradīsies arī tie, kas darbā bijuši jau 2 die-
nas un naktis. Ta tas notiek katros svētkos. Tā
tas bija vasarsvētkos, un tā tas būs ari Jāņos.
Dzelzceļnieki to arī saprot, jo viņi zina savu uzde-
vumu, viņi zina, j_a. jābūt darbā tad, kad citi iedzī-
votāji dodas atpūtā, dodas izpriecas braucienos —

tad dzelzceļniekiem ir visgrūtākās dienas. Bet viņi
nekurn; dzelzceļnieki tikai grib, lai pēc tam viņu
darbu novērtētu, tomēr Satiksmes ministrija to ne-
dara, nesaprot to un arī negrib saprast.

Civildienesta likums paredz, ka dzelzceļniekiem
gada jāsaņem 2 vai 3 nedēļas atvaļinājums, un ka
šis atvaļinājums piešķirams vasaras periodā — no
maija līdz oktobrim. Bet kas notiek Satiksmes mi-
nistrija? Vai Satiksmes ministrija izpilda šo civil-
dienesta likuma pantu? Atkal jāsaka nē. Satiksmes
ministrija mēdz rīkoties ta, ka klusākā laikā, kad
kustība uz dzelzceļiem ir samazinājusies, rudenī un
ziema, vienkārši pasaka: kungi mīļie, kā jūs gribat
— vai nu jus gribat, lai kādu simtu dzelzceļnieku
izsviežam no darba, t. i. atstājam bez darba, vai arī
jus esat ar mieru tagad uz kādu nedēlu paņemt at-
vaļinājumu un tāda kārtā glābt citus dzelzcenļiekus
no atlaišanas. Saprotams, ka ar šādu uzspiešanu
dzelzcenieki ir spiesti savu atvaļinājumu izlietot zie-
ma, veļa rudenī vai pat agrā pavasarī. Ārī šis li-
kuma burts ka tads_ netiek pildīts, dzelzceļnieki ne-
var saņemt atvaļinājumus tad, kad tiešām viņiem
šis atvaļinājums pienāktos.

Kad likumdevēji, izdeva civildienesta vai arī
darba laika likumu, tad atvaļinājumi likumā tika ie-
vesti ar to nolūku, lai strādnieki un attiecīgie kalpo-
tāji šinī atvaļinājuma laikā atgūtu savu veselību, uz-
labotu savus_ nobendētos spēkus, lai tad ar jauniem
speķiem varētu turpināt savu darbu; bet kas notiek
tagad? Notiek tas, ka šī spēku atgūšana ir galīgi
neiespējama. To atkal pierāda Satiksmes ministri-
jas statistika.

Mēs redzam, ka ar katru gadu vairāk pieaug
slimojošo dzelzceļnieku skaits. 1930. gadā Satiksmes
ministrijai bija 14555 darbinieki, bet 1931. gadā to
bija vairs tikai 12.626 — gandrīz par 2000 darbinie-
ku mazāk. Bet ko rada statistika par dzelzceļnieku
veselības stāvokli? Te redzam šādu ainu. 1930.
gada darbinieki pie ārsta pēc palīdzības griezušies
5333 gadījumos; tas bija tad, kad dzelzceļa darbinie-
ku skaits bija 14500. 1931. gadā, kad viņu skaits
ir sajucis jau uz J2 500 — apaļos skaitļos —, pie šī
mazāka darbinieku skaita pēc ārsta palīdzības ir
griezušies 6367 gadījumos.

Šie skaitli runā skaidru valodu — ka dzelzceļ-
nieku veselība tiek sabendēta, ka viņi savu veselību
atgūt vairs nevar.

Te jāievēro arī tas apstāklis ka ģimenes locekļu
skaits ir trīsreiz lielāks neka pašu darbinieku skaits.
Ja ņemam oficiālo skaitli, ka katram dzelzceļniekam
ir_2/2 galviņas ģimenes locekļu, tad ģimenes locekļu
būtu apmēram 40.000. Kādu ainu šeit redzam? Re-
dzam, ka ģimenes locekli ir meklējuši ārsta palīdzī-
bu daudz_ mazākā skaitā nekā paši dzelzceļnieki.
Tanī paša 1931. gadā, kad _paš_i darba darītāji —
dzelzceļnieki ir griezušies pēc ārsta palīdzības 6337
gadījumos, ģimenes locekļito ir darījuši tikai 6064
reizes. Arī šis skaitlis pierada, ka dzelzceļnieku ve-
selības stāvoklis ar tagadējo Satiksmes minltrijas
saimniecisko polītiku tiek ar katru dienu vairāk un
vairāk sabendēts.

Loti raksturīgu ainu redzam, ja apskatām tā
sauktās dzelzceļnieku speciālās slimības, par kurām
ārsti visā pasaulē ir atzinuši, ka šīs slimības pa lie-
lākai daļai mēdz būt tikai dzelzceļniekiem. Patiesi
jāsaka, ka tas pats ir pierādījies arī Latvijā.

Ņemsim, piemēram, nervu slimību. Kā to var
dabūt? Dzelzceļniekiem ir loti nervozs darbs, it se-
višķi kustībniekiem un staciju personālam, Viņiem
katru dienu jāsaduras ar dažādām nepatikšanām, vi-
ņiem jabut ļoti uzmanīgiem savā darbā, katru dienu
viņiem jāsarga Latvijas iedzīvotāju dzīvības. Tas
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ir darbs, kas bojā nervus. 1931. gadā ir konstatēts,
ka dzelzceļnieku darbinieki ir saslimuši ar nervu sli-
mībām 4510 gadījumos, turpretim viņu ģimenes lo-
cekli, kuru stāvoklis'kā nekā ir mazliet vieglāks, ta-
nī pašā gadā ar šīm slimībām ir saslimuši 1857 gadī-
jumos.

Arī sirds slimības uzskatāmas par dzelzceļu dar-
binieku speciālu slimību. Ar šīm slimībām dzelzceļ-
nieki ir saslimuši 1398 gadījumos, turpretim viņu ģi-
menes locekli — tikai 585 gadījumos.

Ņemsim piemēra dēļ vēl citas slimības, kas nav
uzskatāmas par speciālām dzelzceļnieku slimībām,
ko dzelzceļnieki iegūst savā darbā, piemēram, dzi-
muma orgānu slimības, izņemot venēriskās slimības.
Dzelzceļnieku darbinieki ar šīm slimībām ir slimo-
juši 704 gadījumos, bet ģimenes locekli — jau 1335
gadījumos.

Šie skaitļi pierāda, ka tāds stāvoklis, kāds paš-
reiz ir dzelzceļu darbiniekiem, ilgāk vairs nedrīkst
turpināties. Šie skaitļi runā skaidru un atklātu va-
lodu —? ka Satiksmes ministrijai jāgādā par citu
saimniecisko polītiku un jāgroza dzelzceļnieku dar-
ba laika likums.

Ir daudz apstākļu, kas dzelzceļniekus var pasar-
gāt no slimībām. Piemēram viņiem jādod iespēja
pienācīgi sevi apkopt, apkopt savu miesu. Citās
valstīs Satiksmes ministrijas gādā par to, lai dzelz-
ceļnieku sanitārie un higiēniskie apstākļi būtu pie-,
nācīgā augstumā. Bet atkal — kas notiek pie mums?
Pie mums notiek gluži pretējais.

Atkal pēdējos 2 gados dzelzceļu virsvalde, at-
saucoties uz to pašu ienākumu samazināšanos, no-
jauc jebkuru katru higiēnisko ierīci dzelzceļnieku
dzīvē. Mēs zinām, ka dzelzceļnieki ir izkaisīti pa
visu Latviju bieži vien tādās nomalēs, kur nav tu-
vumā pilsētas, kur dzelzceļnieks nevar sasniegt pil-
sētas pirti. Tādēļ arī visās valstīs dzelzceļi ir gā-
dājuši dzelzceļniekiem tā saucamās dzelzceļnieku
pirtiņas, lai kaut reizi nedēļā dzelzceļnieks varētu no^
mazgāties un uzvilkt tīru veļu. Savā laikā kas tika
darīts arī uz Latvijas dzelzceļiem. Arī pie mums sa-
būvēja pie stacijām un biezāk apdzīvotām vietām tā
saucamās dzelzceļnieku pirtiņas. Šīs pirtiņas apku-
rināja ar dzelzceļa malku, un dzelzceļš arī deva ap-
kalpotāju, kas izdarīja apkurināšanas un aptīrīšanas
darbus. Tagad turpretim Satiksmes ministrijas un
dzelzceļu virsvaldes kungi ir pateikuši: nē, mums
nav līdzekļu, mēs šīs pirtiņas nevaram apkurināt;
gādājiet jūs paši malku, kurinait un darait, ko gribat
—• mums vairāk nav, ko dot.

Pēdējās dienās dzelzceļu virsvaldes sanitārā
kommisijā ir pieņēmusi lēmumu par Jelgavas pirts
apkurināšanu. Šis lēmums skan: ceļu iecirknim jā-
dodot elektrība, mašīnu iecirknim — ūdens, bet par
malku un apkurināšanu, kā arī par remontu šinī
dzelzceļa ēkā jāgādājotpašiem darbiniekiem — pir-
tiņas lietotājiem. Kungi, kaut gan tas ir viens sīks
jautājums, bet tas raksturo mūsu Satiksmes mini-
srijas taupības polītiku, kādu tā izved uz darbinieku
rēķina. Viss tas dzelzceļniekus nostāda neiespēja-
mā stāvoklī, un dzelzceļnieku vidū perinās slimības.

Kungi, šinīs dienās jūs būsit lasījuši avīzēs, ka
Ieriķos ievazāts šarlaks. Vienā pašā dzelzceļnieka
ģimenē miruši 3 bērni, un mēs nemaz nezinām, kas
nākošajās dienās var notikt Ieriķu stacijā. Tā tad
tanī laikā, kad izceļas lipīgas slimības, jūs, kungi, do-
dat rkojumu iznīcināt higiēniskās ierīces. Turpre-
tim, ja kungiem pašiem vajadzīga kāda ērtiba, tad.
bez_ šaubām, neviens neskatās uz to, vai dzelzceļu
ienākumi ir samazinājušies, vai nē.

Lūk, atkal loti raksturīgs piemērs, kuru ir bez
sava gala; es minēšu tikai dažus. Piemēram, Krust-

pils V ceļa iecirknī ceļu iecirkņa priekšnieks sev
ierīkojis ērtu vairāk istabu dzīvokli ar vannas istabu.
Pat ap puķu dobēm ir betona aplējumi. Savam
sakņu dārziņam viņš uztaisījis greznu grezno sētu.
Tāda labvēlība ir pret administratīvām' personām.
Visas viņu iegribas tiek izpildītas. Piemēram revi-
dents sev arī pieprasa to pašu, kas ir iecirkņa priekš-
niekam. Viņš saka: kā es iešu mazgāties pirtiņā —
man arī vajaga tādu vannu, kāda ir iecirkņa priekš-
niekam Pētersonam. Un tiešām tagad veselu mē-
nesi revidenta dzīvoklis tiek remontēts, tiek tur ierī-
kota vannas istaba un viss, kas tur vajadzīgs. Kad
vienkāršais personāls griežas pie satiksmes ministra
ar lūgumu atļaut Zilānes pieturas punktā vienīgo go-
tiņu ganīt dzelzceļa ganībās, tad pasaka: nē — to
mēs jums vairāk neatļaujam, jo jūs uz dzelzceļa
vairs nekalpojat, jūs esat aizgājuši pensijā. — Tā
tad pensionāram neatļauj pat vienīgo gotiņu paganīt
dzelzceļa ganībās, bet ai pašā laikā vecākam ceļa
meistaram Vucanam un revidentam tiek taisītas lep-
nas sētas viņu sakņu dārziem un tiek uzbūvētas tās
labākās ēkas. Zemāko kalpotāju prasībām līdzekļu
nav, bet līdzekli ir, kad vajaga dažādām augstām
personām sagādāt dažādas ērtības un greznības.

Rēzeknē ir jau vairāk pagrabu, bet izrādās, ka
ceļa meistaram tie nepatīk. Viņš griežas pie iecirk-
ņa priekšnieka — sava radinieka un pasaka: man
vajaga vienu ērtu pagrabu! Viņš to arī dabū; tur
līdzekli ir! 3 mēnešus no vietas būvē 2 betonētus
pagrabus! Tas atkal tikai vienai personai!

Tādu piemēru ir neskaitāmi daudz, tos visus no
šīs katedras uzskaitīt nemaz nav iespējams. Lūk,
tā rīkojas Satiksmes ministrija! Kur atsevišķas ad-
ministratīvas personas kaut ko prasa, tur nav jā-
taupa, tur ieņēmumi nav jāglābj, tur ieņēmumus var
izsviest bez kāda aprēķina. Uz šo rīcību , uz šo saim-
niekošanu es gribētu vērst Valsts kontroles uzmanī-
bu. Valsts kontroW šinī lietā taču būtu jāsaka savs
vārds un šo atsevišķo personu lepnums un iedomas
jāpārtrauc.

Satiksmes ministris iet vēl tālāk un taupa galve-
nā kārtā uz dzelzceļa kalpotāju un strādnieku rēķi-
na. Ja valsts darbiniekiem tagad, izsniedzot obli-
gācijas, algas ir pazeminātas par 30%, tāpat šis algu
pazeminājums ir skāris arī dzelzceļniekus. Bet ko
dara Satiksmes ministrija? Satiksmes ministrijai
nepietiek ar šo algu pazemināšanu vien, viņa iet vēl
tālāk un vēl speciāli pazemina algas dzelzceļu dar-
biniekiem. Ir pazeminātas kilometru naudas par
207o—30%, ir pazemināta apģērba pagatavošanas
nauda, par 2 gadiem ir pagarināts apģērba nēsāša-
nas laiks. Ir vēl daudz citu paņēmienu, ar kuru pa-
līdzību dzelzceļniekiem alga ir pazemināta par 50%.
Ja pārējiem valsts darbiniekiem tagad alga ir paze-
mināta par 30%, tad dzelzceļniekiem tā ir pazeminā-
ta par 50%'. Lūk. tāda ir Satiksmes ministrijas saim-
nieciska polītika! Lūk, Satiksmes ministrija tagad
grib taupīt, samazinot algas dzelzceļniekiem.

Tādi apstākli ir ne tikai dzelzceļniekiem, bet arī
pasja resora darbiniekiem. Arī tur vasarā, kad ir
lielākais darba laiks, kad izbūvē jaunas telefona tīk-
la līnijas, Satiksmes ministrija lēnā godīgā veidā ir
piegājusi un pateikusi strādniekiem: par tām algām,
kas ir noteiktas ar rīkojumu un ministra parakstu
tagad jusvairs nesapņojiet! Kabeļu elektromontie-
riem pec rīkojuma nākas Ls 3.60, elektromontieriem
-- Ls 3.50 un licējiem — Ls 3.1.0 dienā. Ko tagad
dara pasta resors? Pasta resors saziņā ar ministri-
ju noteic Ls 3.60 vietā Ls 2.80, Ls 3.50 vietā Ls 2.70
un Ls 3.10 vietā — Ls_2.00. Tā tad faktiski algas ir
nosistas uz leju, lai glābtu Satiksmes ministrijas bu-
džetu.
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Satiksmes ministrija tāpat ka citos resoros algu
nosišana notiek uz visas līnijas, Dzelzceļa līniju sti-
gu izlabošanas darbiem darba norma agrāk bija no-
teikta tāda, ka vienam strādniekam jāizmaina.«6—8
gulžņi diena. Tagad, turpretim, ir izdots rīkojums,,
ka jāizmaina līdz 14 gulžņu dienā. Tā tad dzelzceļa
strādniekiemJai izpildītu šo uzspiesto normu gulžņu
mainīšanai, jāņem palīga sieva un bērni. Vaira ne-
pieturas pie darba laika likuma, kas dzelzceļniekam
garantē 8 stundu darba dienu, bet darbs jāsāk agri

, no rīta un jābeidz veļu vakarā. Vai tā atkar nav
algu nosišana un valsts izdoto likumu un rīkojumu
graušana?

Es saprastu, ja privātā rūpniecībā tādā veidā
samazinātu strādniekiem algas, bet valsts iestāde,
kurai jārespektē pastāvošie likumi, kurai jābūt par
priekšzīmi pārējiem valsts iedzīvotājiem, tā nedrīkst
rīkoties, Ja kāda ministrija tā rīkojas un vispār iz-
turas pretlikumīgi, ko tad lai dara pārējie valsts
iedzīvotāju? Vai tad ir tiesība prasīt, lai arī viņi iz-
pildītu likumus? Man jāsaka, ka tad nav tiesības
prasīt, lai arī dzelzceļnieki izpildītu visus noteiku-
mus un rīkojumus.

Ar dzelzceļniekiem lieta ir pavisam savāda. Ja
kads_ dzelzceļnieks ir izdarījis vismazāko kļūdu, tad
raugās pec likuma burta un par katru mazāko pār-
kāpumu dzelzceļniekam uzliek sodu. Piemēram, lo-
komotīve ir izgājusi no stacijas, bet ceļā izkrīt kāda
bulta, pie kam lokomotīve atdalās no vilciena, un
vilciens pa!iek_stāvot. Likums nav izpildīts. Loko-
motīves vadītājs un palīgs vainīgi? Vainīgs patie-
sība ir gala punkts, kur nav pareizi apskatījuši, vai
viss ir kartība. Administrācija pasaka: jūs visi esat
vainīgi, ka bulta ceļa izkritusi — vainīgs ir depo,
vainīgs ir lokomotīves vadītājs, vainīgs ir palīgs.
Kas notiek? Notiek tas, ka vispirms ir rājiens, pēc
tam naudas sods. un beidzot — pazeminājums. Tā
tad par vienu notikumu veseli 3 sodi. Lūk, te Sa-
tiksmes ministrija prot atrast likumus, prot atrast
noteikumus un instrukcijas, prot atrast pat bargākos
sodus, bet kad Satiksmes ministrija pati nepilda li-
kumu, apiet likumus un rīkojumus, tad nav neviena,
kas šos kungus sodītu. Šie kungi atklāti pasaka:
.Ja, šodien mes likumu nepildām!" Cits jautājums
ir, kapec likumu nepilda. Te atkal vienkārši pasa-
ka: „Ja, mums ir budžeta likums, un tas atļauj pā-
rējo likumu nepildīšanu." Lūk, kā tulko mūsu pastā-
vošos likumus!

Pēdējā laikā tā paša it kā budžeta glābšanas ie-
mesla del dzelzceļa darbinieku skaitu pat samazina
un samazina pat ļoti plašos apmēros, (Starpsau-
ciens: „Vel par 30% jāsamazina!") Vēl par 30%
jāsamazina? Ludzu pameģinait, tad drīzi vien jūs
vairs šo pasauli neredzēsit, jo jau tagad ir grūti iz-
tikt.

Minēšu jums statistikas datus par vienu mēnesi,
un jus redzēsit, kas tagad notiek, pie kā mēs esam
nonākuši ar dzelzceļnieku štatu samazināšanu. Pie-
mēram, ir noņemti visi pārbrauktuvju sargi; tie ir
atstati tikai vislielākos mezglos, lielākās pilsētās.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): De-
putāt Zeibolt, Jūsu runas laiks izbeidzies, bet sa-
skaņā ar kārtības rulli, ir iesniegts priekšlikums:

„Pagarināt runas laiku deputātam Zeiboltam vēl par pus-
stundu."

(Saucieni: „Nav iebildumu!") Iebildumu nav?
— Runas laiks pagarināts par pusstundu,

P. Zeibolts (turpina): Kas nu ir noticis, patei-
coties šai samazināšanai? Š. g. februāra mēnesi
starp Rēzekni un Viļāniem nogalināts zirgs un sa-
dragāti rati, 4. februārī Rīgā pie Kuzņecova fabri-

kas sadragāti rati. 3. februārī starp Daugavpili un
Grīvu sabraukts zirgs un sadragāti rati. 7. februārī
Skrīveru-Jumpravas posmā braucējs ievainots, un
miris, sadragātas arī ragavas. 19. februārī aiz Dzēr-
benes ievainots braucējs, 27. februārī Eglienas-Grī-
vas posmā nosists braucējs.

Lūk, ko dod štatu samazināšana! Ja paskatā-
mies, kā ir pēdējos mēnešos, tad jāsaka, ka ar katru
mēnesi pieaug nelaimes gadījumi, braucēju sabrauk-
šana. Samazinot dzelzceļu darbinieku skaitu, mēs
Latvijas iedzīvotājus padodam dzīvības briesmām,
nonāvējam Latvijas iedzīvotājus, atņemam dažam
labam, varbūt, viņa vienīgo zirdziņu, izpostam viņa
pedejo inventāru, ratus vai kamanas. Lūk, kur tas
noved!

Bet notiek ne tikai tas vien — notiek arī vēl ci-
tas lietas! Ja jūs, kungi, braucat pa dzelzceļu, jūs
varat manīt, ka vilciens stipri tiek mētāts. Kāpēc
tas ta notiek? Tāpēc, ka dzelzceļa līnija netiek la-
bota, netiek laboti,_ko mēs dzelzceļu dzīvē saucam
par kūkumiem. Tāpēc dzelzceļa vilcieni ar katru
dienu vairāk tiek mētāti.

Iesim jvēl soli tālāk. Jūs, kungi, šai Augstajā
nama prasāt dzelzceļa vilcienu ātrumu palielināt, bet
esgan teiktu, ka šis ātrums jāsamazina, tāpēc ka
mušu dzelzceļu līnijas kļūst arvien nedrošākas, kas
atkal notiek, pateicoties štatu samazināšanai. Ta-
gad nonāk pat līdz tādam kūrfozumam, ka pārbrauk-
tuvju sargiem vai sardzēm — pa lielākai daļai tur ir
sievietes — uzdod ne tikai apsargāt pārbrauktuvi,
lai netiktu sabraukti cilvēki, lai netiktu sabraukti
dzīvnieki, bet uzliek par pienākumu, piemēram Ba-
bītē uz jūrmalas šosejas, kur tagad vasaras laikā ir
visdzīvākā kustība, ievērot katra auto krāsu, ievē-
rot katra _auto numuru, ievērot, cik pasažieru auto-
mobilī. Jūs redzat, cik lielā mērā šie cilvēki ir ap-
krauti ar darbu. Sakait, kā to var izpildīt viens pār-
brauktuves sargs! Kā viņš var izsekot katram brau-
cējam, tanī pašā laikā pārraugot arī vilcienu kustī-
bu? Tas taču, kungi, nav izpildāms vienam cilvē-
kam. Es gribētu, lai šeit nāktu tie kungi, kas šādu
kartību aizstāv, lai nāktu kaut vai pats ministra
kungs un pateiktu, kā var šos darbus izdarīt. Katrs
mirstīgais dzelzceļnieks sajēdz, ka tas nav iespē-
jams.

Ne tikai mēs, opozīcija, runājam par šiem jau-
tājumiem. Arī tādi deputāti, kas visu laiku ir stu-
tējuši jūsu valdību, arī tas pats Dinberga kungs —
viņš gan pašreiz ir aizgājis no valdības, bet, kā jau
teicu, viņš visu laiku ir stutējis jūsu valdību — arī
viņš savā žurnālā raksta, ka ceļu sargu stāvoklis
ir neiespējams. Tā tad arī jūsu valdību atbalstošie
deputātu kungi ir spiesti runāt atklātu valodu un pa-
rādīt, kur ir novedusi dzelzceļnieku štata samazinā-
šana. Šī samazināšana tagad ir novedusi pie tā, ka
dzelzceļnieki vairs nespēj izpildīt savus pienākumus.

Kā jau teicu, ceļu sargu skaits ir samazināts.
Viņiem dienu dienā jānostaigā desmit kilometru. Vi-
ņiem jāuzrauga, vai sliedes kārtībā, vai visas bultī-
tes vietā u, t. t. Tagad viņiem ir uzlikts nevien šis
pienākums, bet vēl viens jauns pienākums — izra-
vēt zāli uz dzelzceļa stigas, Tā tad viņiem dienu
dienā jānostaigā 20 kilometru. Atkal paceļas jautā-
jums, kā dzelzceļnieks to var izpildīt. Man šķiet, ka
arī satiksmes ministris mums nevar pateikt, kā lai
to izpilda, bet uzrakstīt uz papīra šādu rīkojumu —
to gan viņš prot. Ja nu kaut kas nav izpildīts kā
vajaga, un kādam no kungiem tas krīt acīs, tad
dzelzceļnieks dabū trīskārtīgu sodu.

Pēdējā laikā valdība ir izdevusi dažādus liku-
mus, kuru mērķis ir — ierobežot valsts darbinieku
skaitu, Tā, piemēram, ir likums, kurš noliedz valsts



655 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 16. sēde 1933. gada 16. jūnijā. 656

darbiniekus iecelt pastāvīgā amatā vai augstākā
amata; šis likums saucas — noteikumi par ierobe-
žojumiemvalsts darbinieku iecelšanā un viņu algas
paaugstināšana. Kam šis likums izdots? Izrādās,
ka šis likums izdots atkal tikai speciāli Satiksmes
ministrijai. Ja citas ministrijās vajadzīgs kāds dar-
binieks, tad, apejot šo likumu, ar Finanču ministri-
jas piekrišanu tāds darbinieks tiek pieņemts. Bet
Satiksmes ministrijā lielākais vairums ir zemāko
kalpotāju un strādnieku: pārmijnieki, sargi, konduk-
tori. Uz tiem pa lielākai daļai tiek attiecināts šis li-
kums, jo pec šī likuma aizvietotājiem nedrīkst mak-
sāt vairs to algu un piešķirt tās tiesības, kādas ir
pastāvīgiem dzelzceļa darbiniekiem,

Kādā stāvoklī ir nostādīti šie aizvietotāji ? Viņi
vienkārši saņem attiecīgās kategorijas 1. pakāpes
aiguatskaitot 1 latu. Viņiem var maksāt arī vēl
mazāku algu neka attiecīgai kategorijai. Pārējie
ierēdņi un darbinieki saņem ģimenes piemaksas. Šie
aizvietotāji ģimenes piemaksas nesaņem, Tagad
mums ir divējādi darbinieki, kas abi izpilda blakus
vienu un to pašu darbu, bet vieni no tiem saņemli-
kuma paredzēto algu, saņem ģimenes piemaksas,
atvaļinājumu un brīvbiļetes, kamēr otri, izpildot tur-
pat blakus to pašu darbuL saņem tikai pliku algu, bez
kaut kādam citam tiesībām un vēl — 1 latu mazāk.
Šādu darbinieku tagad Satiksmes ministrijā ir vai-
rāk simtu, un tie nejēdzīgā kārtā tiek izmantoti. Bet
ja pašam satiksmes ministra kungam, lai tālāk tur-
pinātu savu korruptīvo krustdēlu būšanu, jāieceļ
kāds darbinieks, tad arī šeit atrod izeju; tad mini-
stra kungs prot ļoti viegli ar attiecīgu rakstiņu no-
iet līdz finanču ministrim, un krustdēls itin mīlīgi un
skaisti ir iesēdināts attiecīgā vietā. (Starpsaucieni.)
Par to es jums tūlīt pastāstīšu.

_ Lieta ir nostādīta pat tā, ka dzelzceļu admini-
strācija, dzelzceļu direktori šodien nav vairāk nekas
ka zābaku spodrinātāji. Es minēšu vienu spilgtu
piemēru.

Attiecīgā iecirkņa priekšnieks — direktors ļoti
labi saprot, ka kalēja vieta var likt tikai tādu cilvē-
ku, kas saprot kalēja darbu. Tas ir I iecirknī. Tur
ir kāds kalējs, kurš ir dzelzceļa darba speciālists —
strādnieks

^
Baiba. (Saucieni no vietām: „Bet kur

tie krustdēli?") — Pagaidait, pagaidait — pateikšu
arī par tiem krustdēliem! — Šjs strādnieks ir strā-
dājis jau 10 gadu, un administrācija atrod, ka šo cil-
vēku ka speciālistu vajadzētu iecelt minētā amatā.
Arī no_ citiem iecirkņiem ir vesela rinda kandidātu,
kuri veļas pārcelties uz šo vietu No jauna neviens
nav jāpieņem. Bet kad sarakstiņš nonāk līdz mi-
nistra kungam un_ atnāk atpakaļ direkcijā, tad šinī
sarakstiņa ir pienācis klāt arī kāds krustdēls, un šo
krustdēlu tad arī ieceļ minētā vietā. Tādas ir tās
lietas. Bijušas Vaivoda, Jukšinska, Rancana un ci-
tu rekomendācijas. Tādas mēs redzam katru dienu.
Kungi, to jus nenoslēpsit, lai cik loti jūs to arī gribē-
tu noslēpt!

Jūsu viceministris Iesalnieks jeb, kā „Latvis"
viņu nokristījis — Aloizijs Brāga — (saucieni no
vietām: _„Ka, ka? Brāga?!") — Jā, Brāga! Re-dziet, brāga, cik es saprotu, ir tas, kas paliek pāri no
alus bruvešanas — paliekas._ (Saucieni no vietām:
,,Drabiņas!") Citas puses tas sauc par drabiņām.
(Sauciens no vietas: „Kas to raksta?!") — „Lat-
vis". Ja, lūdzu, „Latvis". Te ir sākums tam krimi-
nālromānam ; tikai vakar to nobeidza. Veselas 4
dienas „L.atvis" godināja jūsu vičeministri. (A. Vai-
voda starpsauciens: „Vai bloks nav noslēgts?!") —
To Jus, varbūt, varat paparasīt kur citur; man ne-
kāds bloks nav noslēgts!

Nelīdz, kā jau sacīju, arī jūsu viceministra rī-

cība. Vienu darbinieci, kas man ziņoja par jūsu vi-
ceministra darbiem, atlaida no darba, no dzelzceļa
dienesta izsvieda. Darbiniece, kas man to ziņoja,
ir Līnis. Otra diena jūsu viceministris viņu izsvie-
da no darba. (Starpsaucieni.) — Faktiskais vicemi-
nistris, bez kura ministra kungs neka nedrīkst da-
rīt. (Starpsaucieni.)

Kungi, šī persona nebauda Latvijas iedzīvotāju
uzticību. Man jāsaka — kauns visai dzelzceļnieku
saimei, kamaterialu apgādes priekšnieka palīgs vēl
šodien ir tāda persona, kam kabatās un pie pirkstiem
ir_ dzelzceļnieku nauda! Šis kungs ir uzņēmies sa-
vākt kollekti bijuša materiālu apgādes priekšnieka
Kiršteina pieminekļa celšanai. (Starpsaucieni.) Šo
naudu viņš ir nodzīvojis; viņš to ir piesavinājies.
(Starpsaucieni.) Šis kungs ir pārcēlis darbiniekus,
un pārcelšanas naudu, kas pienākas darbiniekiem
paturējis sev. Šis kungs armijas oikonomiska vei-
kala, pie Vanaga un citur ir izsniedzis ordrus un ņē-
mis drebēs citiem darbiniekiem. Darbinieki viņam
ir samaksājuši, bet viņš firmām vēl nav samaksājis,
maksa vel šodien un dažu labu reizi no darbinie-
kiem piedzen otrreiz. (Starpsaucieni.)

Mana meita strādā jau 10 gadu un strādās arī
turpmāk. Manai meitai jus nevarat pierādīt nolai-
dību ne tik daudz ka melns aiz naga. (Starpsau-
cieni.)

Jūsu viceministris ir nogājis jau tik tālu, ka
„Latvis" par viņa darbiem ir varējis uzrakstīt pat
kriminālromānu, bet jus viņu vēl turat kā labo roku,
(Starpsaucieni.) — Izlasait, tad redzēsit! — Te at-
kal ir klaja noziedzība pret civildienesta likumu. Šī
likuma 35. panta noteikts, kā valsts darbinieki ne-
drīkst uzvesties; bet jums šiem noteikumiem nav
nekādas nozīmes, jus tos neievērojat.

Lai jūs piespiestu ievērot pastāvošos. likumus,
es savas frakcijas uzdevuma iesniedzu prezidijam
patstāvīgu priekšlikumu — atzīt dzelzceļu virsval-
des materiālu apgādes priekšnieka palīgu Iesalnie-
ku par nepiemērotu saviem uzdevumiem. (Starp-
saucieni.) Tiešam, šis priekšlikums šim kungam 1irļoti mīksts. Vajadzētu iesniegt pavisam citādu
priekšlikumu; bet mušu nolūks nav izrēķināties ne
ar Iesalnfeku, ne ar_ kādu citu. Tomēr, lai glābtu
dzelzceļniekus no ta negoda, kādā viņi patlaban ir
iegruzti, mes esam-spiesti šādupriekšlikumu iesniegt.

Tālāk man jāaizrāda, ka tiešām uz dzelzceļiem
ir iespējams ietaupīt, bet ne tā, kā man viens no de-
putātiem aizrādīja, samazinot par 30% štatus. To
nav iespējams darīt. Bet mums ir vesela virkne
personu, kas ir pilnīgi liekas, bet, bāzēdamās uz kā-
du koalicijas nolītisku partiju, sed siltās vietiņās,
Kungi, _sakait, kāda nozīme ir Jelgavas brigādei, ku-
ras pārzinis ir Maisiņa kungs? Absolūti nekāda!
Mums ir brigādes Rīga, Liepāja un Ventspilī ar sa-
viem konduktoriem', pārziņiem u. t. t. Mums ir bri-
gāžu parziņļ Rīg-a un Liepāja. Lai būtu darbs da-
žam personām, ir radīta Jelgavas brigāde, kas tur
sed pilnīgi bez darba. Konduktorus no Jelgavas
aizdzen uz Liepāju, tāpat katru sestdienu brauc uz
Rīgu apkalpot jūrmalas vilcienus. Tāpēc es prasu
likvidēt šos Jelgavas kungus, novietojot visas kon-
duktoru brigādes tikai Rīga, Liepājā un Ventspilī.
Sīs brigādes var loti labi apkalpot to dzelzceļu ku-
stību, kāda pašlaik ir.

Satiksmes ministris to nedara. Ja turpretim va-jaga ielikt kādu krustdēlu vietā, tad satiksmes mi-
nistris ir loti veikls. Krustpilī visu laiku strādā ne-
raimīgieaizvietotaji, kas 5—6 gadus gaida kā kan-
didāti kādu dzelzceļa amatu. Kāds Grundšteins un
vēl citi gaida amatu. Ministra kungs, dabūjis zināt,
ka ir brīva vakance, ar Jukšinska u. c. rekomendā-
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ciju iecēlis Krustpilī pastāvīga amatā kādu Repšu.
Satiksmes_ ministris ieceļ tagad visus darbiniekus,
pat vienkāršus sētniekus: (Starpsauciens.) Man ir
dokumentariski pierādījumi. Es saprotu, ja depu-
tāts Pastors_ viena otra gadījumā saka: viņš taču ir
nabaga cilvēks, bezdarbnieks, viņam arī gribas ēst.
Bet vai Repše ir nabadzīgs bezdarbnieks? (Sau-
ciens no vietas: „Viņš iet baznīcā!") Repšam ir
21 ha_ zemes un vairāk zirgu. Viņu iecēla amatā, lai,
varbūt, nākošajās Saeimas vēlēšanās viņš varētu
aģitēt un zvejot jums balsotājus. Tādi ir jūsu na-badzīgie bezdarbnieki!

Šī krustdēlu būšana jāizravē, un mēs to izra-
vēsim. Mes nepielaidīsim šo krustdēlu būšanu, unja jus domājat šo ceļu tālāk iet, tad drīz, varbūt,
jums bus jāiet tas pats ceļš, ko aizgāja ministris
Ozoliņš.

Beidzot es vēlreiz gribu aizrādīt uz to pašu, ko
minēju jau sakuma, proti — darba laika likuma ne-
pildīšanu, un ka pašreiz spēkā esošo likumu faktiski
arī nevar izpildīt, ka tas jāgroza un jāgroza tā, ne-
vis ka Vaivoda kungs domāja, kad viņš iesniedza
savu priekšlikumu kommisijai, kur viņš dzelzceļnie-
kiem, liekas, gribēja dot debesu valstību. Tā de-
besu valstība dzelzceļniekiem nemaz nav vajadzīga;
viņi to noraida. Pēc dzelzceļu virsvaldes aprēķina
pastāvoša darba laika likuma grozīšana no dzelzceļu
virsvaldes prasītu 2.500.000 latu. Tāpēc lieku priek-
ša šādu summu uzņemt dzelzceļu virsvaldes budže-
ta un par šo summu pavairot Satiksmes ministrijas
ienākumus, t. i. kapitālos ieguldījumus no ceļu fonda
aizņēmuma. Tagad ari dzelzceļniekiem ir ceļu aiz-
ņēmuma obligācijas. Viņi ir sagādājuši naudu, un es
domāju, ka Augstajam namam nevar būt iebildumu,
ka šo summu atvēl darba laika likuma grozīšanai.
Ja te aizrāda, ka tos 2.500.000 latu nevar atrast, tad
man šķiet, ka tas ir samērā viegli. Valdībai tikai

viena jauka diena jāizdod likums, ka arī mantīgai
šķirai, kas līdz šim, varbūt, nav iegādājusies ceļu
aizņēmuma obligācijas, tās jāiegādājas, un tā drīz
vien šie 2.500.000 latu būs rokā. Ceru, ka Vaivoda
kungs balsos par mūsu priekšlikumu — palielināt
Satiksmes ministrijas budžetu par 2.500.000 latu. Cik
redzams, tad Vaivoda kungs tagad gan kratās vaļā.

Ievērojot visus apstākļus un greizo Satiksmes
ministrijas polītiku un korruptīvo krustdēlu, būšanu,
kas tagad no jauna sak ieviesties Satiksmes mini-
strija, mana frakcija nevar balsot un arī nebalsos
par Satiksmes ministrijas budžetu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Man jāziņo
Augstajam namam, ka ministru prezidents ir iesnie-
dzis Saeimas priekšsēdētājam šāda satura paziņo-
jumu:

„Augsti godāts Saeimas priekšsēdētāja kungs!
Uz Ministru kabineta iekārtas likuma 11. panta pamata

pagodinos pazinot Jums, augsti godāts priekšsēdētāja kungs,
ka izglītības ministris A. Keniņš iesniedza man lūgumu atsva-
bināt viņu no izglītības ministra amata.

A. Keniņa kunga lūgumu esmu ievērojis un Izglītības mi-
nistrijas pagaidu pārvaldīšanu esmu uzdevis zemkopības mi-
nistrim V. Gulbja kungam.

Ar patiesu cieņu
A.Blodnieks, ministru prezidents."

Prezidijs liek priekšā šo sēdi slēgt.
Man jāziņo Augstajam namam attiecībā uz nā-

košo sēdi, ka ir iesniegts priekšlikums vakara sēdes
dienas kartības 23. punktu, t. i. valsts budžetu likt
dienas kartība 2. vieta, t. i. pēc prezidija ziņojumiem.
Par šo priekšlikumu nobalsosim nākošajā sēdē.

Nākošā sēde šodien pīkst. 17.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 13.50.)
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A. Blodnieks, ministru prezidents 661

5. Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (kārtē-
jie un ārkārtējie ieņēmumi):

J. Birznieks, referents .665
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 661
P. Rūtiņš (strādnieku un zemnieku frakcija) . 663
L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu

pašvaldību krievu darbinieku, apvienība) . 665
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 672

6. Likums par Latvijas konservatorijas satversmes pār-
grozījumu atcelšanu (pieņem steidzamības kārtībā):

H. Ķaupiņš, referents 674
L. Ozoliņš, referents 575

7. Sēklu tirdzniecības un tās kontroles likums (pieņem
steidzamības kārtībā):

J. Lejiņš-Leja, referents 675, 680
H. Dzelzītis, referents (576

8. Dienas kārtības grozīšana:
R. Dukurs (sociāldemokrāts) 681

9. Likums par sodu likuma un disciplinārsodu likuma
ievešanu (pieņem steidzamības kārtībā):

A. Lūkins, referents 682, 684, 687
A. Dinbergs (dzelzceļnieku, valsts darbinieku,

amatnieku un strādnieku arodnieciskā ap-
vienība) 682

F. Menderis (sociāldemokrāts) 683
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs) .... 683
R. Lapiņš (strādnieku un zemnieku frakcija) . 684
F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija) . 688

10. Likums par valsts zemes un Latvijas hipotēku banku
parādnieku maksājumu atlikšanu (pieņem steidzamī-
bas kārtībā):

H. Dzelzītis, referents 688
11. Likums par pārgrozījuma preses likumā atcelšanu

(pieņem steidzamības kārtībā):
B. Kalniņš, referents 690, 695, 697
K. Eliass, referents 702
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija) 1 692
F. Menderis (sociāldemokrāts) 1 693
F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija) . 694

12. Pārgrozījums likumā par sēklas fondu (pieņem stei-
dzamības kārtībā);
Likums par sēklas fondu (noraida):

K. Bachmanis, referents . . 697
J. Birznieks, referents 698
J. Šterns (progresīvā apvienība) 699
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 699

13. Priekšlikums sēdi slēgt (pieņem):
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 702

14. Nākošā sēde 7Q2

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta! —

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pēc tam
turpināsies jau_ agrāk izsludinātā dienas kārtība, pa-
pildināta ar pārgrozījumu likumā par sēklas fondu,
likumu par seklas fondu,_pārgrozījumiem likumā par
sviesta ražošanas veicināšanu, likumu par sviesta
ražošanas veicināšanu un valsts budžetu 1933./34.
saimniecības gadam. —

Pie dienas kārtības deputāts V. Šlakans iesnie-
dzis priekšlikumu —

23. dienas kārtības punktu — valsts budžetu 1933./34.
saimniecības gadam — likt dienas kārtībā 2. vietā —

tā tad tūlītpēc prezidija ziņojumiem. Pret šo
priekšlikumu vārdu neviens nevēlas? Iebildumu
nav? Deputāta Šlakana priekšlikums pieņemts. —
Citu iebildumu pret dienas kārtību nav? Dienas
kartība pieņemta. —

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņo j u m i.

_ Deputāte Berta Pīpiņa lūdz piešķirt viņai atva-
ļinājumu no š.g. 23. jūnija līdz 10. jūlijam braucienam
uz ārzemēm. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Vai
Augstajam' namam ir kādi iebildumi pret šāda at-
vaļinājuma piešķiršanu? Iebildumu nav. Atvaļinā-
jums piešķirts. —

Ministru kabinets piesūtījis prezidijam pārgrozī-
jumu un papildinājumu projektu likumā par spirta
piejaukšanu degvielām. Prezidijs liek priekšā no-
dot šo projektu finanču, tirdzniecības un rūpniecības
un budžeta kommīisijārn. Iebildumu nav? Tas no-
dots minētam kommisijām. —

Ministru kabinets piesūtījjs prezidijam lūgumu
atļaut saukt pie tiesas atbildības deputātu Albertu
Erniņu, apvainotu uz sodu likumu 533. panta pama-
ta. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu deputātu lie-
tu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? 5
balsojot pret, šī lieta nodota deputātu lietu izmeklē-
šanas kommisijai. — Ministru kabinets lūdz Saeimu
atļaut saukt pie tiesas atbildības deputātu Pēteri Lei-
kartu, apvainotu uz sodu likumu 128. panta pamata.
Prezidijs liek priekša nodot šo lietu Saeimas depu-
tātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to? Kas atturas? Tādu nav. 5 balso-
jot pret, šī lieta nodota deputātu lietu izmeklēšanas
kommisijai. —

Apspriešanā nāk deputātu P. Zeibolta, A. Ru-
devica u. c. pagājušajā sēdē iesniegtais priekšli-
kums. Ludzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J.Kauliņš:
,.Saeima nolemj: uz _dot valdībai nekavējoši pārvest Sa-

tiksmes ministrijas rīcība budžeta kommisijās piešķirtos pa-
pildu krēditus:

1) ceļa remonta darbiem Ls 30.000 —
2) cukurbiešu krātuves ierikošanai uz

Meitenes-Bauskas ceļa „ 30.000 —
3) 4 jaunu tanklokomotīvju būvei . . . „ 200.000.—

Kopsummā Ls 260.000.—."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Par šo priekšliku-
mu vārds deputātam Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi. ' Budžeta kommisijā jau labu laiku atpa-
kaļ ir nolēmusi, ka Satiksmes ministrijai būtu doda-
mi papildu kredīti, jo dzelzceļu stigas stāv nelabo-
tas, un_ tas_ ir jalaboBudžeta līdzekli tomēr nav
paredzēti tādos apmēros, cik tiešām ceļu remonts
prasa. Arī dzelzceļu virsvalde un Satiksmes mini-
strija ir atzinušas, ka šie krēditi ir nepieciešami.
Tāpat budžeta kommisijā ir vienbalsīgi pieņēmusi
lēmumu, ka Satiksmes ministrijai ceļu remonta dar-
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biem būtu atvēlami 30.000 latu, bet Ministru kabi-
nets līdz šim šo jautājumu nav nokārtojis un nav
pārvedis Satiksmes ministrijai attiecīgos līdzekļus.
Tapec mes lūdzam Augsto namu uzdot Ministru ka-
binetam atrast šos līdzekļus un nodot Satiksmes mi-
nistrijai.

Tāpat budžeta kommisijā ir vienbalsīgi atzinusi,
ka būtu atvēlami 30.000 latu cukurbiešu krautuves
ierīkošanai jeb izbūvei. Ja šo naudu Satiksmes mi-
nistrijai neatvēl jau tagad, jo pašlaik ir darba sezo-
na, kad šādu krautuvi var ierīkot, tad, atvēlot šos
līdzekļus velak, tiem nebūs vairs nekādas nozīmes,
jo rudenī un ziemā, kad cukurbietes sāk vest, nav
iespējams krautuvi izbūvēt. Arī šinī jautājumā bu-
džeta kommisijā vienbalsīgi ir atzinusi, ka līdzekļi
atvēlami.

Apskatot Satiksmes ministrijas budžetu, budže-
ta kommisijās referents norādīja, ka Satiksmes mi-
nistrijas dzelzceļu darbnīcās esot uzbūvētas 2 pir-
mās jaunas Latvijas lokomotīves. Budžeta refe-
rents arī noradīja, ka šīs lokomotīves esot vairāk
ka labasun ka_ tās iznākot lētākas par ārzemju lo-
komotīvēm. Tāpēc arī šī summa — 200.000 latu,
kas domāti nākošam 4 tanku lokomotīvēm1, būtu ne-
pieciešami izsniedzami jau tagad, lai varētu sagata-
vot attiecīgos darbus šo lokomotīvju būvei. Satiks-
mes ministrija, cik man zināms, un arī dzelzceļu
virsvalde grib ar šiem līdzekļiem, būvēt jaunaskon-
strukcijas lokomotīves. Tam jāsagatavo attiecīgie
priekšdarbi; bet ļa šī summa netiks atvēlēta, tad
priekšdarbi nokavēsies, un līdz ar to nokavēsies
pati lokomotīvju būvēšana — tāpēc mēs lūdzam
Augsto namu mūsu priekšlikumu vienbalsīgi pieņemt
— tāpat kā tas ir pieņemts budžeta kommisijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds ministru pre-
zidentam,

Ministru prezidents A. Blodnieks: Augstais
nams! Šiekrēditi, kurus savā laikā valdība jau pa-
redzēja minētām: vajadzībām un kas ir uzskaitīti ie-
snieguma.tāpat arī budžeta kommisijā atzīti un pēc
tam ari vēl no valdības akceptēti, vēl nav izsniegti
tikai līdzekļu trūkuma dēj, lai varētu izpildīt budže-
tu bez kredītoperācijām un dot iespēju tekošo ienā-
kumu robežās segt visas vajadzības un prasības;
bet tuvākā nākotnē šīs prasības, kuras te minētas,
tāpat arī citi lietderīgi krēditi un vajadzības būvēm
unceltniecībai, cik tas būs iespējams, tiks doti. Kon-
krēti minētiem būvdarbiem un vajadzībām krēditi
tiks piešķirti jau tuvākā nākotnē.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku deputāta P.
Zeibolta u. c. priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Zeibolta u. c. priekš-
likumu pieņemšanu. Acīm redzams vairākums.
Deputāta Zeibolta u. c. priekšlikums pieņemts. —?
Pirmais dienas kārtības punkts līdz ar to izsmelts. —

2. dienas kārtības punkts — valsts bu-
džets 1933./34. saimniecības gadam. Re-
ferents Birznieks, Turpināsies debates par kārtējo
ieņēmumu XI dalu — Satiksmes ministriju. Vārds
deputātam Breikšam,

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Satiksmes ministrijā ietilpst
dzelzceļu virsvalde, kas pārzina visus dzelzceļus un
pasta-tēlegrafa departamentu. Sakarā ar dzelzceļu
virsvaldes budžetu gribu runāt par dažām nesaska-
ņām satiksmē. Piemēram, vilcieni nav saskaņoti
gala_ stacijās, kur ir pārsēšanās, lai tālbraucējiem, un
vietejļem būtu ērtības bez lielas gaidīšanas. Sevi-
šķi komiski, ka pie mums ir daudz runāts par au-
tobusu satiksmi, kas pašlaik notiek tādā veidā, ka
vai nu dzelzceļš dzenas pakal autobusam vai auto-

buss — dzelzceļam. Kā spilgtu piemēru varu
minēt apstākļus dzelzceļa līnijā no Viesītes uz Jē-
kabpili un otrādi. Mazais bānītis, kā tauta to sauc,
aiziet pirmais, bet autobuss skrien viņam pakal, un
galā nonāk abi reizē. Tā ir pilnīga komēdija; kas
jānovērš.

Kas attiecas uz tautu, tad iepriekšējās valdības
laikā izdarīja samazinājumus loti derīgām un nepie-
ciešamām lietām, kas katrā ziņā veicina ražīgu dar-
bu, proti — samazināja prēmijām vai kilometru
naudas. Tas nav pareizi, jo budžetā attiecīgā sum-
ma ir paredzēta. Lieku priekšā izmaksāt kilometru
naudas agrākos apmēros, jo tas tikai var veicināt
ražīgu darbu.

Otrkārt ir jautājums par privāto ierosmi un
valsts uzņēmumiem. Satiksmes ministrijas vadība
gan cenšas atbalstīt savus uzņēmumus, bet daž-
reiz vai nu zem ārējā spiediena, vai cita iemesla
dēļ izmanto privāto iniciatīvu, nododot vagonu bū-
vēšanu Feniksam u. c. fabrikām, lai gan dzelzceļam
pašam ir labas darbnīcas. Tāds stāvoklis nav pie-
laižams, ja_ valstij pašai ir mašīnas un strādnieki, tā-
pēc turpmāk budžetā paredzētie līdzekli vagonu bū-
vei izlietojami tikai valsts dzelzceļu darbnīcās.

Apspriežot Satiksmes ministrijas budžetu, jā-
konstatē, ka samazināta ir arī dzelzceļu darbinieku
apģērba nauda, pie tam diezgan jūtami. Ja apskatā-
mies satiksmes darbinieku darba apģērbu, tad atliek
daudz, ko vēlēties. Mūsu priekšlikums būtu —
par 100.000 latu paaugstināt apģērbu kontu, ņemot
šo summu no Ministru kabineta rīcībā esošā fonda
neparedzētām vajadzībām. Kādēļ taisni 100.000
latu? Ministru kabinets bija paredzējis šinī fondā
1.500.000 latu, bet deputāts Dzeņa kungs sacīja: pie-
liksim 100.000 latu. Tas likās diezgan aizdomīgi.
Budžeta kommisijai, apspriežot šo jautājumu, pali-
ka tāds iespaids, ka tas vajadzīgs cukura fabrikas
būvei. Centās gan to noklusēt un atrunāties, bet
vispārīgais iespaids palika tāds, ka tas tā ir. Mēs
liekam priekšā šos 100000 latu, kurus Ministru kabi-
nets nebija pieprasījis, atņemt nost un pielikt šai
spiedošai vajadzībai.

Visā zemē ir loti liels pasta-tēlegrafa palīga
centrālu skaits. Tās pa lielākai dajai ir privātās mā-
jas, kur darbinieki strādā par apmēram 30 latu mē-
nesī. Darba laiks viņiem nav normēts. Šādi dar-
ba apstākli ir galīgi nepielaižami. Katrā ziņā tie jā-
uzlabo. Vairāk vietās jāierīko maiņas. Katrā zi-
ņa šo pasta-tēlefona_ centrāļu darbinieku stāvoklis
jāuzlabo jo sevišķi tāpēc, ka vienmēr mēdz teikt:
redziet — _ lauku iedzīvotāji plūst uz pilsētām, un
tas notiek tāpēc, ka uz laukiem nav nekādu labierī-
cību, sevišķi-satiksmes un pasta ziņā. Mūsu frak-
cijaiesniedz priekšlikumu, kurā prasa šo jautājumu
nokārtot tā, lai mūsu lauku labklājība vairāk
plauktu.

Vēl ir viena dīvaina parādība. Man gribētos,
lai ari ministra kungs to. ievērotu. Tālsatiksmes
telefonistēm budžetā paredzētas pēc katēgorijāmi lie-
lākas summas, bet viņām izmaksā mazāk. Tas ir
gluži pretēji budžetam. Tā ir nelikumīga rīcība.
Jāizmaksā taču pēc tāmi normām, kādas paredzētas
budžetā. Šai nebūšanai jāpiegriež vērība, un tā jā-
novērš. _ Es lūdzu ari ministra kungu šai lietai pie-
griezt vērību, lai šo netaisnību izlabotu, lai tālsatik-
smes telefonistēm nebūtu nodarīta pārestība, lai tās
saņemtu tādas summas, kādas tām pienākas.

Mūsu satiksmes darbinieki plašākā nozīmē ir
ne tikai dzelzceļnieki, bet arī pasta un telegrāfa re-
sora darbinieki. Dzelzceļnieki dabū braukšanai
brīvbiļetes, turpretim pasta un telegrāfa resora dar-
binieki tādas nesaņem. Tā atkal ir netaisnība. Mū-
su frakcija iesniedz priekšlikumu dzelzceļu virsval-
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des darbiniekiem šinī ziņa pielīdzināt ari pasta-tele-
grafa resora darbiniekus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam!
Rūtiņām 1.

P. Rūtiņš (strādnieku un zemnieku frakcija):
Ka visa valsts saimniecība ir nonākusi bankrota stā-
voklī, ta arī dzelzceļi ir nonākuši tādā pašā stāvo-
klī. Dzelzceļu ienākumi ir samazinājušies par 30%L
Bez šaubāmi, sabrūkošai kapitālistiskai iekārtai tā
ir dabīga gaita. Kādus statistiskus datus mēs arī
neņemtu, visi liecina, ka vajadzētu gaidīt, ka, tech-
nikai attīstoties, arī katra cilvēka dzīves minimums
ietu uz augšu; pie mums tas tomēr iet atpakaļ. Ja
1930. gadā katrs Latvijas pilsonis pa dzelzceļu bija
braucis 6 reizes un 1931. gadā 4*/2 reizes, tad 1932.
gada tas bija braucis jau tikai apmēram 14 reizes.
Tas lieku reizi liecina par to, ka nabadzībā nodzī-
tas plašas iedzīvotāju masas nevar izlietot šo sa-
tiksmes līdzekli un tāpēc mazākus attālumus, kā
30—40 kilometru, mērī kājām. Ja strādnieks, strā-
dājot drena 12 un 14 stundu, var nopelnīt' tikai 2 la-
tus, tad viņš aprēķina, ka braukt viņam iznāk par
dārgu, ka 30 vai 40 kilometru var noiet apmēram
7 stundās, un tā viņš arī rīkojas. Saprotama lieta,
ka līdz ar to mazinās dzelzceļu ienākumi.

Šai postā lielā mērā vainojama pašreizējā saim-
nieciskā polītika, kas par katru cenu cenšas noro-
bežoties no Padomju savienības, kura mums visu
laiku deva plašu transita kustību. Tas, bez šaubām,
sašaurina_ kustību. Ienākumi ir tik mazi, ka tagad
cenšas stāvokli glābt, uzbrūkot darbinieku algām un
viņu darba laikam. Šis solis revolucionāri domājo-
šiem darbiniekiem nav nekāds pārsteigums.

Man šķiet, lieki būtu aizrādīt uz statistiskiem da-
tiem, kas liecina par neciešamiem darba apstākļiem),
kas arī ir izpaudušies dzīvē, jo daudz dzelzceļnieku
slimo ar profesionālām slimībām. Cik liels ir upuru
skaits, pie tā, es domāju, man nenāksies apstāties.

Buržuāzija nekad nav ievērojusi strādnieku in-
tereses ; arvien viņa ir stāvējusi par savām tiesībām.
Tos darbiniekus, kas ir uzstājušies par savām, tiesī-
bām, kas ir traucējuši buržuāzijas nodomu izvešanu,
buržuāzija arvien ir apspiedusi. Tā tagad dara ar!
Latvijas buržuāzija.

Runā par darba laiku, kas gan ir noteikts ar
likumu, bet, lai likumu būtu iespējams apiet ar līku-
mu, ir dažādi papildinājumi, dažādi aprēķini, ir pa-
sīvais darba laiks, kas ietilpst darba laikā. Sapro-
tams, katram darbnlekam nav iespējams kontrolēt,
kurā laikā viņam skaita aktīvo darba laiku un kurā
laikā pasīvo; darbinieks zina tikai to, ka viņš gan-
drīz visu laiku atrodas darbā, bet kad regulē darba
laiku, viņšredz uz papīra tikai to, ka viņam vēl nav
izstrādātas dažas desmit stundas, kuras ir pārnestas
uz nākošo mēnesi.

Ievērojot darbinieku nemieru par darba laiku,
savā laikā tika izstrādāts darba laika likuma pro-
jekts, bet tālāk par sociālās likumdošanas kommisiju
tas netiks, un es varu noteikti apgalvot, ka tālāk tas
arī netiks virzīts. Kaut gan šis likums jau ir nonā-
cis līdz 3. lasījumam, mēs jau šodien zinām, ka so'-
ciālās likumdošanaskommisijā, kurai ir daudz likum-
projektu nodots izskatīšanai, ir savu darbību pār-
traukusi. Lai gan Saeima darbojas, šī kommisijā
vairs nedarbojas; un tanī laikā, kad Saeima aizies
brīvdienās

^
visus tos likumus, kas vajadzīgi darbi-

nieku apstākļu pasliktināšanai, valdība izdos satver-
smes 81. panta kārtībā.

Gaidīt kaut kādus atvieglojumus darba apstākļu
ziņā būtu vairāk kā naīvi; turpretim ir sagaidāmi vēl
tālāki pasliktinājumi, vēl tālāki darba algu pazemi-
nājumi.

Strādnieku un zemnieku frakcija uzskata, ka
būtu lieki pie šī budžeta, kurš, kā te mūsu frakcijas
priekšrunātājs teica, ir noteikts šķiru budžets, ie-
sniegt kādus pārlabojumus; tāpēc strādnieku un
zemnieku frakcija nekādus pārlabojumus pie šī bu-
džeta neiesniegs, jo tad jau būtu jāpārstrādā viss
budžets, un buržuāzija to tā kā tā noraidītu. Strād-
nieku un zemnieku frakcija balsos pret katru atse-
višķo posteni un arī pret šo budžetu visā visumā,
jo tanī izpaužas noteikta strādnieku stāvokļa paslik-
tināšana, lai apzeltītu turīgo lauku zemniecību.

Pašreiz Satiksmes ministrijā tas raksturīgākais
ir tas, ka jau tagad, pie tik zemiem ienākumiem,Lat-
gales kristīgais ministris, kuram padots šis resors,
izlieto savas tiesības un dod dažādus atvieglojumus
Latgales baznīckungiem, kuri savukārt savervē da-
žas grupas strādnieku, no kuriem ņem dažādas
braukšanas maksas. Tā atkal, bez šaubāmi, ir tikai
ministrijas sadalīšana. Katrs ministris savā nozarē
ved līdzīgu polītiku, un Satiksmes ministrijā līdzīga
korrupcija piekrīt Latgales kristīgiem.

Revolucionārā strādniecībā tas neizsauc ne-
kādu izbrīnu, jo tā zina, ka kapitālistiskā iekārta ir
devīga ar šādāmi korrupcijām, protams, slēpjoties
aiz zināmiem likumiem, jo ir tiesība to darīt un to
arī izdara, bet pie atbildības nevar saukt. Tomēr
tautas plašākie slāņi tādu rīcību uzskata par no-
ziedzīgu.

Runājot par darba apstākļiem, nevar arī gaidīt,
ka tie būtu kā citādi nokārtoti, it sevišķi vēl ievēro-
jot to, uz kāda principa ir uzbūvētas mūsu arodbie-
drības. Mūsu arodbiedrībām, tāpat kā atsevišķiem
darbiniekiem, nav nekādas tiesības darba konfliktu
kārtošanā, kur arī arodbiedrību pārstāvjiem vaja-
dzētu piedalīties un spriest par savu biedru vainīgu-
mu. Pieņemšana darbā ir atstāta pilnīgi administrā-
cijas patvaļai. Arodbiedrībām nav nekādu juridisku
tiesību, kas tām dotu iespēju iejaukties konfliktu ga-
dījumos un arī darbinieku pieņemšanā; arodbiedrī-
bām ir tikai strādnieku apvienošanas funkcijas. Tā
tas ir iegājies no pašaspirmās Latvijas pastāvēšanas
dienas, ka arodbiedrību pārstāvji ir tikai diedelnieki,
kuri izlūdzas no ministriem kaut ko atsevišķiem
darbiniekiem, tā radot illūziju, ka arodbiedrības arī
ko dod. Tas arodbiedrības nostāda lūdzēju stāvokli.

Saprotams, katru revolucionāro domu, katru
revolucionāro biedru, kurš aizstāv to, ka arodbiedrī-
bām jābūt zināmām tiesībām, un ka tās var izcīnīt
tikai revolucionārā ceļā, katru tādu bez žēlastības
vajā, sākot ar sociāldemokrātiem un beidzot ar pil-
soņiem, bet galu galā izsviež no arodbiedrības un
padzen arī no dzelzceļa. Tādā veidā satiksmes re-
sors tiek iztīrīts no tiem darbiniekiem, kuri noteikti
apzinās savas šķiras uzdevumus un kuri stāv arī
par to, lai organizētu strādniecību par plašākāmi viņu
tiesībām.

Jo diena, jo kļūst sksidrāks, ka izeju dzelzceļa
darbinieki sava stāvokļa uzlabošanai, atradīs tad,
kad viņi atmetīs katru luncināšanos un piespiedīs sa-
vus vadoņus iet revolucionāru ceļu, proti. — stāvēt
par visām tām. prasībām, kādas izvirza dzelzceļnie-
ku dzīve, un iziet streikā. Tas būs vienīgais līdze-
klis, ar ko dzelzceļnieki kaut ko panāks.

Mēs tomēr redzam, ka visas arodbiedrības ka-
ro pret šo līdzekli. Beidzamā laikā mēs piedzīvo-
jām algu pazeminājumu un redzējām, ka, neskatoties
uz to, ka dzelzceļnieki un visi valsts darbinieki bija
pietiekoši aktīvi un lēma, ka jāsarīko streiks, arod-
biedrības šo lēmumu tomēr nepildīja un sabotēja.
Tādā kārtā nonāca pie kuriozā lēmuma — boikotēt
preces, nepirkt un atteikties uz kādu laiku no pie-
ciešamiempirkumiem, lai tādā veidā traucētu valsts
samniecību. Tas notika tikai tad, kad algas jau bija



665 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 17. sēde 1933. gada 16. jūnija. 666

samazinātas. Šāds lēmums kalpotājiem ir vairāk kā
smieklīgs. Kalpotāju algas jau līdz šinu bija pazemi-
nātas par_ 30%!, un jau tas viņus spieda atteikties no
visa lieka, jo viņi taču nespēja nopirkt pat pirmās
nepieciešamības produktus. Tagad algas pazeminā-
tas vēl par 30%i un dzelzceļniekiem vēl par 50%.
Viņiem gribot negribot jāizved boikots, jo viņi neko
nespēj nopirkt. Propagandēt šādos apstākļos boi-
kotu ir Gandija polītika, kas līdz šim plašākās dzelz-
ceļnieku masas ir izsaukusi tikai smīnu. Saprotams,
kaut kas jau bija jādara, jo to prasīja darbinieki, kas
bija gatavi pat sākt streiku un to noorganizēt. Un
tomēr pieņēma tikai šo smieklīgo lēmumu, kas, sa-
protams, neka nedos.

Tas tikai lieku reizi apstiprina, ka tikai noteikta
revolucionāra apziņa spēs vienot dzelzceļniekus.
Tad arī dzelzceļnieki piespiedīs pārveidot budžetu
tā, ka tas vajadzīgs pašiem dzelzceļniekiem, bet ne-
vis atsevišķam Latvijas buržuāzijas grupām. Par
šiem mērķiem cīnīsies revolucionārā strādniecība un
Saeimas strādnieku»un zemnieku frakcija.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Špolanskim.

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku apvienība; runā krie-
viski)*) .

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam.
Referents J. Birznieks: Breikša kungs ir ie-

sniedzis priekšlikumu pavairot par 100.000 latiem' iz-
devumus dienesta apģērbiem. 26. pielikuma 3. pa-
ragrāfa 15. _ punkts budžeta kommisijā nav ap-
spriests, tapec es nevaru dot nekādu atsauksmi, tā-
pat arī par Satiksmes ministrijas budžeta 26. pieli-
kuma 2. dalās 84. paragrāfa 1. punktu, kur ir runāts
par 14,384.063 latu pavairošanu par 2,5 miljoniem,
t. i. par B nodalījuma — kapitāla apgrozījuma ieņē-
mumu palielināšanu, pieliekot klāt 2,5 miljoni latu.

Zeibolta kunga priekšlikums satur sevī lielu sum-
mu un budžeta kommisijā tas nav apspriests; tā tad
es atsauksmi par to nevaru dot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents ziņo, ka
par deputātu J. Breikša_ un P. Zeibolta iesniegtiem
pārlabojumiem pie kārtējo ieņēmumu XI. dalās at-
sauksmi nevar dot. Prezidijs liek priekšā nobalsoša-
nu par šo daļu pagaidām atlikt, kamēr ienāks bu-
džeta kommisijās atsauksme. —

Nākošā — kārtējo ieņēmumu Xil daļa — Tau-
tas labklājības ministrija.

(Tek.
Nr- Ls Ls

XII. Tautas labklājības ministrija.
a. Sociālās apgādības un darba aizsardzības

departamenti.
148 § 28. Dažādas atlīdzības. :

3 Iemaksas skolotāju
pensijām _ 100.000.—

4 Citas sociālās apgādī-
bas maksas ..... 33.104.— 133.104.—

149 § 42. Valsts zemes.
1 Zemju un saimniecību iznomāšana . 1.390.—

150 § 43. Valsts ēku izīrēšana , 1.326 —
151 § 55. Lauksaimniecības uzņēmumi.

5 Tautas labklājības mi-
nistrijas iestāžu saim-
niecības . . . . . 1.600.—

5 Tautas labklājības mi-
nistrijas iestāžu ze-
mes saimniecības (pie-
likums Nr. 38) . . . 187.— 1.787.—

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

Tek.
Ls Ls

152 § 81. Izdevumu atmaksas 6.006—
153 § 90. Dažādi ieņēmumi 2.498.—

Kopā sociālās apgādības un darba
aizsardzības departamentiem . 146.111.—

b. Veselības departaments.
154 § 28. Dažādas atlīdzības.

2 Ārstēšanas naudas 402.500.—
155 § 42. Valsts zemes.

1 Zemju un saimniecību iznomāšana . 1.200.—
156 § 43. Valsts ēku izīrēšana 309 —
157 § 55. Lauksaimniecības uzņēmumi.

5 Tautas labklājības mi-
nistrijas iestāžu saim-
niecības ..... 18.395.—

5 Tautas labklājības mi-
nistrijas iestāžu ze-
mes saimniecības (pie-
likumi Nr.Nr. 39, 41
un 42) . . . ." . . 20.142.— 38.537.—

158 § 58. Dažādi uzņēmumi.
1 Kemeru sēravoti (pie-

likums Nr43) . . . 151.823—
2 Baldones sēravoti (pie-

likums Nr. 44) . . . 1.— 151.824 —
159 § 67. Kustamās mantas pārdošana ... , 60.—
160' § 81. Izdevumu atmaksas 16.364.—
161 § 90. Dažādi ieņēmumi 2.910.—

Kopā veselības departamentam 613.704.—

c. Farmācijas pārvalde.
162 § 24. Dažādas nodevas.

7 Aptieku un laboratorijas nodevas . 200.—
163 § 28. Dažādas atlīdzības.

1 Mācības nauda 120—
164 § 54. Tirdzniecības uzņēmumi.

5 Tautas labklājības ministrijas ap-
tieka (pielikums Nr. 40) .... 34.098 —

165 § 81. Izdevumu atmaksas 10.045.—
Kopā farmācijas pārvaldei 44.463.—

Kopā XII daļai 804.278.—.

PIELIKUMS Nr. 38
(pie valsts ieoēmumu budžeta tek. Nr. 151).

Neredzīgo institūta zemes saimniecības
budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.
I. Pelņa.

§ 1. Operatīvās dalās pelņa 268.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas pārvaldes izdevumi 100.—
§ 2, Paredzamā pelņa valsts ieņēmu-

mos*) 168.—
Kopā . . . 268.—.

PIELIKUMS Nr. 39
(pie valsts ieoēmumu budžeta tek. Nr. 157).

Vaiņodes sanatorijas zemes saimniecības
budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
§ 1. Operatīvās dajas peļņa 1.859.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 1.277—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 227.—
§ 3. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 207.—
§ 4. Paredzamā pelņa valsts ieņēmumos 1.—
§ 5. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos 147.—
Kopā . . . 1.859.—.

*) 1933./34. s. g. valsts pamata budžeta ieņēmumos uz-
ņemta 1932./33. g. paredzamā pelņa.
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PIELIKUMS Nr. 40
(pie valsts ieoēmumu budžeta tek. Nr. 164).

Tautas labklājības ministrijas aptiekas
budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
Ls

§ 1. Operatīvās dalās pelņa 32.709.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 10.225.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 1.200.—
§ 3. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 820.—
§ 4. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos 586.—

12.831.—
Paredzēts ietaupīt 114.—

12.717.—
§ 5. Paredzamā pelņa valsts ieņēmu-

mos*) 19.992.—

1 , Kopā . . . 32.709.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekli . 1.300.—

II. Izdevumi.

§ 1. Inventāra jauniegādāšana . . . . 1.300.—.

PIELIKUMS Nr. 41
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 157).

Strenču slimnīcas zemes saimniecības
i budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.

1 I. Pelņa.

§ 1. Operatīvās dalās peļņa 5.068.—

II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 2.253.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 90.—
§ 3. Saimniecības izdevumi 800.—?
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 33.—
§ 5. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei . 105.—-
§ 6. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos , . 71.—
§ 7. Paredzamā pelņa valsts ieņēmu-

mos*) 1.716.—

Kopā . . . 5.068.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi . 2.000.—

II. Izdevumi.
§ 1. Inventāra jauniegādāšana .... 2.000.—.

PIELIKUMS Nr. 42
i . (pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 157).

fjintermuižas slimnīcas zemes saimniecības
' i budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

§ 1. Operatīvās daļas peļņa 8.658.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 2.522.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 80.—
§ 3. Saimniecības izdevumi 1.000.—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 33.—
§ 5. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei . 124.—

*) 1933./34. s. g. valsts pamata budžeta ieņēmumos uz-
ņemta 1932./33, g. paredzamā pelņa.

Ls

§ 6. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-
mumos 80.—

3.839.—

Paredzēts ietaupīt 36.—

3.803.—
§ 7. Paredzamā peļņa valsts ieņēmu-

mos*) 4.855.—

Kopā . . . 8.658.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi . 1.742.—
§ 2. Inventāra realizēšana . ???'?? 800.—

Kopā . . . 2.542.—

II. Izdevumi.

§ 1. Inventāra jauniegādāšana .... 2.542.—.

PIELIKUMS Nr. 43
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 158).

Kemeru sēravotu budžets.
A. Pelņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
§ 1. Operatīvās dalās peļņa 140.011.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 39.049.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 16.500i.—
§ 3. Saimniecības izdevumi 39.250.—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 2.100.—
§ 5. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos 1.500.—

98.499.—
Paredzēts ietaupīt 949.—

97.550.—
§ 6. Paredzamā peļņa valsts ieņēmu-

mos* 42.461.—

Kopā . . . 140.011.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi . 112.116.—?
§ 2. Aizņēmums no Latvijas bankas . . 350.000.—

Kopā . . . 462.116.—

II. Izdevumi.

§ 1. Jaunbūves un kapitālremonts . . . 406.500.—
§ 2. Inventāra jauniegādāšana .... 55.616.—

Kopā . . . 462.116.—.

PIELIKUMS Nr. 44
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 158).

Baldones sēravotu budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

§ 1. Operatīvās daļas pelņa 12.627.—

II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 7.516 —
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 2.060.—?
§ 3. Saimniecības izdevumi 2.884/—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 154.—
§ 5. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos 110-—
; : . , 12.714.—

Paredzēts ietaupīt 125.—
12.589.—-

§ 6. Paredzamā pelņa valsts ieņēmu-
mos*) 38.-

Kopā . . . 12.627.—
*) 1933./34. s. g. valsts pamata budžeta ieņēmumos uz-

ņemta 1932./33. g. paredzamā peļņa. . .
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Ls

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi . 6.935 —

II. Izdevumi.
§ 1. Jaunbūves un kapitālremonti . . . 6.935.—.)

Vārdu pie XII dalās neviens neviens nevēlas?
Nobalsošanā nāk Tautas labklājības ministrijas kār-
tējo ieņēmumu budžets, pie kam budžeta kommi-
sijās referents J. Birznieks budžeta kommisijās uz-
devumā iesniedzis pārlabotu pielikumu Nr. 43, kas
attiecas uz Kemeru sēravotu budžetu:

(PIELIKUMS Nr. 43
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 158).

Kemeru sēravotu budžets.

A. Pelņa un zaudējumi. ; ,
I. Peļņa.

§ 1. Operatīvās daļas peļņa ..... 146.611.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi . . . . 39.049.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 20.200—
§ 3. Saimniecības izdevumi 42.250.—

. § 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 2.100—
§ 5. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos *) 1.500.-
105.099.—

Paredzēts ietaupīt 1.050.—

106.149.—
§ 6. Paredzamā peļņa valsts ieņēmu-

mos*) ?? ? ... 40.462.-

Kopā . . . 146.611 —

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekli . 121.916.—

§ 2. Aizņēmums no Latvijas bankas . . 350.000.—

Kopā . . . 471.916—

II. Izdevumi.

§ 1. Jaunbūves un kapitālremonts . . . 406.100.—
§ 2. Inventāra jauniegādāšana .... 65.816.—

Kopā . . . 471.916.—.

*) 1933./34. s. g. valsts pamata budžeta ieņēmumos uz-
ņemta 1932./33. g. paredzamā peļņa.)

Ja Augstais nams vēlas, es likšu šo pārlaboto
pielikumu Nr, 43 nolasīt. To neviens nepieprasa.
Lieku kārtējo ieņēmumu XII dalu ar Peferenta ie-
sniegto pārlaboto pielikumu Nr. 43 uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pretkartejo ieņēmumu
XII dalās pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par kārtējo ieņēmumu XII dalās pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par kārtē-
jo ieņēmumu XII dalu nodotas 37 balsis, pret — 25
balsis, atturējušies 8. Kārtējo ieņēmumu XII dala
pieņemta. — Kārtējo ieņēmumu XIII daļa — Ka-
ra ministrija.
(Tek.

Nr. Ls Ls

XIII. Kara ministrija.

166 § 24. Dažādas nodevas.
4 Kancelejas un aktu nodevas . . '. 1.100.—

167 § 41. Valsts meži 206 —
168 § 42. Valsts zemes.

1 Zemju un saimniecību
iznomāšana . . . _ . 3.300.—

2 Zvejas tiesību iznomā-
šana . 200.— 3.500.—

Tek.
Nr. Ls Ls

169 § 43. Valsts ēku izīrēšana ...... 28.600.—
170 § 53. Rūpniecības uzņēmumi.

5 Armijas spiestuve (pielikums Nr. 45) 22.522.—
171 § 54. Tirdzniecības uzņēmumi.

6 Armijas oikonomiskais veikals (pie-
likums Nr. XII) 50.000.—

172 § 58. Dažādi uzņēmumi.
5 Izdevniecība 3.000.—

173 § 67. Kustamas mantas pārdošana . . . 26.400.—
174 § 81. Izdevumu atmaksas 34.000:—
175 § 90. Dažādi ieņēmumi 60.000.—

Kopā XIII daļai 229.322.—.

PIELIKUMS Nr. 45
(pie valsts ieņēmumu budžeta, tek. Nr. 170),

Armijas spiestuves budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
§ 1. Operatīvās daļas peļņa 63.277.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 30.350.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 1.600.—
§ 3. Saimniecības izdevumi . . . , . . 900.—
§ 4. Valsts piemaksa pensiju fondam . . 438.— .
§ 5. Valsts piemaksa pensiju kasei . . 4.017.—? ; ,
§ 6. Krizes laika atvilkumi valsts ieņē-

mumos 12.418.—

50.723.—
Paredzēts ietaupīt 330.—

50.393.—
§ 7. Paredzama peļņa valsts ieņēmu-

mos*) ...... .. . . . 12.884.—
Kopa . . . 63.277.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma brīvie līdzekli .... 500.—

II. Izdevumi.
§ 1. Inventāra jauniegādāšana .... 500.—.

PIELIKUMS Nr. XII
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek. Nr. 171).

Armijas oikonomiska veikala budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.

§ 1. Operatīvās daļas peļņa ..... 809.880.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 129.723.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 30.000.—
§ 3. Administrācijas saimniecības izde-

vumi 5.000.—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 6.563 —
§ 5. Krizes laika atvilkumi valsts ieņē-

mumos 74.257.—

245.; 543.—
Paredzēts ietaupīt 16.473.—

229.070.—
§ 6. Norakstījumi saskaņā ar veikala no-"

teikumu § 23 518.512.—
§ 7. Paredzama peļņa valsts ieņēmu-

mos*) 62.298.-

Kopā . . . 809.880.—

B. Kapitāla apgrozījumi. ;
I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi . 215.000.—
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II. Izdevumi.

§ 1. Jaunbūves, kapitālremonti, ēku un
zemes pirkšana 165.000.—

§ 2. Inventāra jauniegādāšana .... 50.000.—
Kopā . . . 215.000.—.

) 1933./34. s. g. valsts pamata budžeta ieņēmumos uz-
ņemta 1932./33. g. peļņa.)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku kārtējo ieņēmu-
mu XIII dalu_ uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret kārtējo ieņēmumu XIII dalās pieņemša-
nu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par kārtējo ie-
ņēmumu XIII dajas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pa-
celties_ tos, kas_ atturas no balsašanas. Tādu nav.
Par kārtējo ieņēmumu XIII dalās pieņemšanu nodo-
tas 43 balsis, pret tas pieņemšanu nodots 20 balsu.
Kārtējo ieņēmumu XIII dala pieņemta

^ —
Ārkārtējie ieņēmumi. Ārkārtējo ieņē-

mumu IX dala — Finanču ministrija.
(Tek.

Nr. Ls
IX. Finanču ministrija.

a. Valsts saimniecības departaments.
176 §69. Izdevumu atmaksas 40.000.—
177 § 70. Rīcības un pamatkapitālu atmaksas 422.000.—

Kopā IX daļai 462,000.—.)
Vārdu neviens nevēlas? Lieku ārkārtējo ieņē-

mumu IX daļu uz_ balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret ārkārtējo ieņēmumu IX dalās pieņemša-
nu

^
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par ārkārtējo

ieņēmumu IX dalās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas no balsošanas. Par ārkār-
tējo ieņēmumu IX dalās pieņemšanu nodotas 44 bal-
sis, pret — 29 balsis, atturējušies 3. Ārkārtējo ie-
ņēmumu IX dala pieņemta. — Ārkārtējo ieņēmu-
mu X daja — Zemkopības ministrija.
(Tek.

Nr. Ls
X. Zemkopības ministrija.

178 § 41. Valsts meži (pielikums Nr. 25) . . 515.000 —
a. Zemkopības departaments.

179 § 66. Nekustamas mantas pārdošana.
1 Zemes 150.000.—

b. Meliorācijas departaments.
180 § 81. Izdevumu atmaksas 50.000.—
181 § 90. Dažādi ieņēmumi . 10.000.—

Kopā departamentam 60.000.—
d. Lubānas ezera regulēšanas darbu

pārvalde.
182 § 43. Valsts ēku izīrēšana 3.000.—
183 § 90. Dažādi ieņēmumi . 9.000.—

Kopā Lubānas ezera regulēša-
nas darbu pārvaldei .... 12.000.—

Kopa. Meliorācijas departamen-
tam 72.000.—

Kopā X daļai . . . . . . . 737.000.—.)
Vārdu neviens nevēlas? Lieku ārkārtējo ie-

ņēmumu X dalu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret ārkārtējo ieņēmumu X daļas pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par ārkārtējo ie-
ņēmumu X dajas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacel-
tiestos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Par
ārkārtējo ieņēmumu X dajas pieņemšanu nodotas 44
balsis, pret — 22 balsis. Ārkārtējo ieņēmumu X
dala pieņemta. — Kapitālie ieguldījumi.
IX dala — Finanču ministrija.
(Tek.
Nr. Ls

IX. Finanču ministrija.
a. Valsts saimniecības departaments.

184 § 75. Iekšējie aizņēmumi.
2 1931. g. iekšējais ceļu aizņēmums . 6.000.000.—

185 § 76\ Kredītoperācijas 14.804.138.—
Kopa IX daļai 20.804.138.—.)

2

Deputāti J. Trasuns un A. Dzenis iesnieguši
priekšlikumu —

ārkārtējos ļeņēmumos tek. Nr. 185., § 76. — kredītoperā-
cijas — palielināt par Ls 10O.OOO—, līdz ar to ārkārtējos iz-
devumos tek. Nr. 503., § 92. — dažādi pabalsti — ievest jaunu
15. pantu: „Tautas namiem — Ls 100.000.—".

Vārds deputātam Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Deputātu kun-

gi!_ Šinī daja; kas patlaban nāk balsošanā, ietilpst
kredītoperācijas par apmēram 15 miljoniem latu.
Par šīm kredītoperācijām nav doti sīkāki paskaid-
rojumi ne_ budžeta kommisijās sēdēs, ne šeit, tāpēc
mansociāldemokrātu frakcijas vārdā jāprasa, lai
tomēr finanču ministris vai ministru prezidents nāk-
tu un paskaidrotu, kā ir domāts šīs kredītoperāci-
jas Veikt un naudu sagādāt. Nav tomēr izslēgts, ka
šeit ietilpst vai, nu naudas drukāšana — finanču
ministris norādīja, ka tas nebūšot —, vai kādu ci-
tu naudas zīmjuvai bonu izlaišana; un ja arī tas
nebūtu, tad tomēr mums jāzina, kādā veidā valdība
doma šos 15_miljonus latu sagādāt. Tāpēc es šo jau-
tājumu uzstādu. Domājams, ka no valdības būs at-
bilde, kāda veidā_ šīs kredītoperācijas notiks un kā
šos līdzekļus sagādās. (Sauciens no vietas: „Nav
atbildes!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šīs dalās ie-
sniegts manis nolasītais deputātu J. Trasuna un A.
Dzeņa priekšlikums, kas kommisijā nav dabūjis bal-
su vairākumu un ir noraidīts. Lieku deputātu Tra-
suna un Dzeņa priekšlikumu pie kapitāliem iegul-
dījumiem IX daja — Finanču ministrijā — uz
balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par deputā-
tu Trasuna un Dzeņa priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret deputātu Trasuna un Dze-
ņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. (Saucieni no vietām: „Ir, ir!")
Ludzu vēlreiz pacelties tos, kas atturas. Par de-
putātu Trasuna un Dzeņa priekšlikumu nodotas 36
balsis, pret to nodota 31 balss, atturējušies 4. De-
putātu Trasuna un Dzeņa priekšlikums pieņemts. —

Prezidijs_ liek priekšā pārtraukumu uz 5 minū-
tēm, lai dabūtu budžeta kommisijās atsauksmi par
pārlabojumiem, kas iesniegti pie Satiksmes mini-
strijas kārtējo ieņēmumu budžeta. Iebildumu nav?
Pārtraukums uz 5 minūtēm.

(Pārtraukums no pīkst. 17.51—17.59.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde tur-
pinās. —

Mēs atgriežamies pie kārtējo ieņēmumu XI da-
ļas — Satiķsmes_ministrijas. Pie kārtējo ieņēmu-
mu XI dajas deputāts J. Breikšs iesniedzis priekšli-
kumu:

-Satiksmes ministrijas valsts dzelzceļu budžetā (pieli-
kums Nr. 26) II nod., § 3., p. 15. — Dienesta apģērbiem —
Ls 223.638.— vietā likt Ls 323.638.—, ņemot šo summu no tek.
Nr. 309., § 100. — fonds neparedzamām vajadzībām."

Otru priekšlikumu pie kārtējo ieņēmumu XI da-
lās iesniedzis deputāts P. Zeibolts:

„Tek. Nr. 147., § 51., pielikumā Nr. 26, II daļā zaudēju-
mos § 1., punkta 1., summu 14.384.063.— pavairot par
2.50O.0OO.—. Tai paša daļā B nodalījumā, kapitāla apgrozīju-
mos, I ieņēmumos, § 1. kapitāla ieguldījumos — no ceļu aiz-
ņēmuma — summu 4.25O.000— pavairot par 2.500.000.—."

Budžeta kommisijā abus priekšlikumus norai-
dījusi. Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Breik-
ša priekšlikumu. Ludzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Breikša priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret deputāta Breikša priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Balsošanas rezultāts: par deputāta Breikša priekš-
likumu nodotas 29 balsis, pret — 46 balsis. Depu-
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tāta Breikša priekšlikums noraidīts. — Tagad nāk
nobalsošana deputāta Zeibolta priekšlikums, kas arī
budžeta kommisijā noraidīts. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par deputāta Zeibolta priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Zeibolta
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Balsošanas rezultāts: par depu-
tāta Zeibolta priekšlikumu nodotas 27 balsis, pret
— 44 balsis. Deputāta Zeibolta priekšlikums no-
raidīts. — Tagad nāk nobalsošanā kārtējo ieņē-
mumu XI dala ar budžeta kommisijās referenta ie-
sniegto jauno tekstu pielikumam Nr. 31.

(PIELIKUMS Nr. 31
(pie dzelzceļu ieoēmumu pielikuma Nr. 26, § 2.).

Valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta
biroju budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
Ls Ls

§ 1. Dažādi ieņēmumi 161.142.—

II. Zaudējumi.

§ 1. Atalgojumi ... 74.095.—
§ 2. Pārvaldes, izdevumi.

1 Ceļa izdevumi . . . 250.—
2 Citi pārvaldes izdevu-

mi 11.800.— 12.050 —
§ 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uzturē-
šana 10.245.—

2 Satiksmes līdzekļu uz-
turēšana 21.000 —

3 Citi saimniecības izde-
vumi 10.869 —

15 Dienesta apģērbi . . 1.100.— 43.214.—
§ 4. Valsts piemaksa pensiju fondam . 1.975.—
§ 5. Krizes laika atvilkums dzelzceļu ie-

ņēmumos 5.783.—
§ 6. Pārskaitīts no brutto peļņas kapi-

tālos ieguldījumos 5.000.—
. ' ; 142.117.—
' Paredzēts ietaupīt 993.—

141.124—
§ 7. Paredzamā peļņa dzelzceļa ieņē-

mumos 20.018.—
Kopā . . . 161.142.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Pārskaitīts no brutto peļņas . . . 5.000.—

II. Izdevumi.
§ 1. Inventāra jauniegādāšana .... S'.OOO.—.)

Lieku šo dalu pārlabotā veidā uz balsošanu.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret kārtējo ieņēmumu
XI dalās pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par kārtējo ieņēmumu XI daļas pieņemšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas
rezultāts: par kārtējo 'ieņēmumu XI dalu pārlabotā
veidā nodotas 44 balsis, pret — 21 balsis, atturē-
jušies 2. Kārtējo ieņēmumu XI dala pārlabotā vei-
dā pieņemta. — Nobalsošanā nāk valsts ieņēmu-
mu kopsumma, kas tagad ir palielināta par 100.000
latiem — Ls 140.712.464.—. Lieku valsts ieņē-
mumu kopsummu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret valsts ieņēmumu kopsummas pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
valsts ieņēmumu kopsummas pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. — (Zvanī.) Es
lūdzu deputātu kungus pa balsošanas laiku visu lai-
ku nestāvēt; es nezinu, kur kuru pieskaitīt! —
Par valsts ieņēmumu kopsummu nodotas 44 balsis,

Krājumā Saeimas Stcno.rafu
birolā Rliā. Saeimas Jaukumā.

pret — 27 balsis, atturējušies 5. Valsts ieņēmumu
kopsumma pieņemta. —

Iesniegts priekšlikums, kuru parakstījuši depu-
tāti gandrīz no visam frakcijām:

-Liekam priekšā pārtraukt valsts budžeta 1933./34. saim-
niecības gadam apspriešanu un pāriet uz nākamiem dienas
kartības punktiem."

Vai ir kādi iebildumi pret šo priekšlikumu?
Iebildumu nav. Tas pieņemts. —

Pārejam uz dienas kārtības 3. punktu — li-
kums par Latvijas konservatorijas
satversmes pārgrozījumu atcelšanu.
Referents H. Ķaupiņš. Vārds referentam.

Referents H. Ķaupiņš: Deputātu kungi! Val-
dība satversmes 81. panta kārtībā ir izdevusi pār-
grozījumu Latvijas konservatorijas satversmē. Šis
pārgrozījums attiecas uz satversmes 50. pantu. At-
tiecīga vieta likuma agrākā redakcijā teikts, ka mā-
cības speķi, kam ir 70 gadu, patur akadēmisko ti-
tuli, bet var ieņemt attiecīgu vietu konservatorija
tikai ar ikgadīgu konservatorijas padomes piekriša-
nu; turpretim valdības satversmes 81. panta kārtī-
ba izdotais pārgrozījums nosaka, ka 70 gadu vietā
liekami 65 gadi. (Deputāti skali sarunājas.)

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): Es
lūdzu vairāk uzmanības!

Referents H. Ķaupiņš (turpina): Pārgrozījums
skar vairākus nepieciešamus konservatorijas mācī-
bas speķus, kuru aiziešana var slikti atsaukties uz
konservatorijas darbību; starp citu šis pārgrozījums
attiecas arī uz konservatorijas rektoru profesoru Jā-
zepu Vītolu — vienu no tiem, kurš ir bijis klāt pie La-
tvijas konservatorijas nodibināšanas un izveidošanas.
Tamlīdzīgs pārgrozījums attiecībā uz Universitātes
mācības speķiem šeit Saeimā savā laikā ir jau no-
raidīts, tāpēc izglītības kommisijā vienprātīgi, tikai
1 atturoties, pieņēma priekšlikumu atcelt pārgrozī-
jumus Latvijas konservatorijas satversmē, kas iz-
doti 23. aprīlī satversmes 81. panta kārtībā.

Valdības izdotajos pārgrozījumos ir noteikts, ka
šie pārgrozījumi stājas spēkā šī gada 1. jūlijā. Sa-
kara ar to ir vajadzīga steidzamība šim likumpro'-
jektam, ko nupat_ apspriežam. Izglītības kommisi-
jāsvārdā laipni lūdzu šim likumam steidzamību.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Referents
lūdz steidzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. — Atklāju vispārīgās, debates. Vārdu
neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
pa.ntu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. —
Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Likums par Latvijas konservatorijas satversmes pārgro-

zījumu atcelšanu."

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu ne-
viens nevēlas? Lieku virsrakstu uz balsošanu. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemša-
nu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts, — Lūdzu nolasīt likuma
tekstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
-Pārgrozījumi Latvijas konservatorijas satversmē, kas iz-

doti 1933. gada 28. aprīlī Latvijas republikas satversmes 81.
panta kārtībā (lik. kr. 1933. g. 127) — atcelti."

22
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Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Likuma
teksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret likuma teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Likuma teksts vienbalsīgi pieņemts,

Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tā-
du nav. Kas atturas? Nav. Likums visumā vien-
balsīgi pieņemts. — Vārds redakcijas kommi-
sijās referentam L. Ozoliņam.

Referents L. Ozoliņš: Augstais nams! Liku-
mā par Latvijas konservatorijas satversmes pārgro-
zījumu atcelšanu redakcijas kommisijā liek priekšā
pēc vārdiem „81. panta kārtībā" likt kommatu. Vai-
rāk nekādu pārlabojumu šinī likumā nav.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vai Augsta-
jam namam ir kādi iebildumi pret redakcijas kom-
misijās priekšā liktā pārlabojuma pieņemšanu? Ie-
bildumu nav. Tas pieņemts. — Līdz ar to 3. die-
nas kārtības punkts izsmelts. —

4. dienas kārtības punkts — sēklu tirdz-
niecības un tās kontroles liku mi s. Re-
ferenti J. Lejiņš-Leja un Ii. Dzelzītis. Vārds lauk-
saimniecības kommisijās referentam' J. Lejiņam-
Lejam.

Referents J. Lejiņš-Leja: Augstais nams! Li-
kums par_ sēklu tirdzniecību un tās kontroli patiesī-
ba ir agrāk satversmes 81. panta kārtībā izdoto tri-
ju likumu kodificējums, kas šobrīd sakopoti vienā li-
kumā. Agrākie likumi, kas apvienoti tagadējā pro-
jektā, ir šādi: 1) noteikumi par sēklas tirdzniecības
kontroli, 2) noteikumi par aizliegumu ievest kultū-
ras augu un sēklu tīrīšanas atkritumus un nezāļu sē-
klas, 3) noteikumi par āboliņa un timotiņa sēklu ie-
vešanu un 4) iepriekš minētā likuma pārgrozījumi,
kas vienreiz vēlāk sekojuši. Visus šos likumus
lauksaimniecības kommisijā ir apvienojusi tagadējā
projektā, kas tiek celts Augstajam namam priekšā.
Ar to ir iegūta lielāka pārskatāmība un viengaba-
lainība.

Jauns patiesībā ir nācis klāt vienīgi sekojošais:
tagadējā likuma 22. pantā ir ievests jauns noteikums,
ka visu kultūru zāļu sēklas atļauts ievest no ārze-
mēm vienīgi ar ikreizēju Zemkopības ministrijas pie-
krišanu. Tas nozīmē vispārīgi 1sēklas ievešanas
aizliegšanu. Vienīgi sevišķos vajadzības gadījumos
— vai nu selekcijas nolūkiem, vai arī zālāju sēklas
neražas gados, kad pašiem sēklas materiāla nepie-
tiktu,_ ar ikreizēju Zemkopības ministrijas piekriša-
nu būtu iespējams ievest. Tas ir jauns papildinā-
jums, kāda agrākos likumos nebija. Pēc mūsu pār-
liecības šāds jauninājums ir loti vēlams, jo izrādās,
ka tas kultūras zālāju sēklas, kas tiek ievestas no
dažādām Vakarerropas_ zemēm, pa lielākai daļai ir
augušas daud?- maigākā klimatā nekā pie mums, tā-
pēc tās ir mazāk izturīgas. Ļoti bieži lauksaimnie-
ki, pirkdami šādas sēklas, cieš lielus zaudējumus, jo
tas izsalst, vai citu iemeslu dēļ nav piemērotas mū-
su klimatam. Pēdējos gados sēklu audzēšana pie-
tiekoši plašos apmēros attīstās pie mums pašiem,
kamdel arī šāds likuma papildinājums ir iespējams,

Otrs jauninājums šinī likumā ir 32. un 33. pants.
32. pants paredz, ka turpmāk vainīgos šā liku-

ma pārkāpšanā Zemkopības ministrija varēs sodīt
ar naudas sodu līdz 5000 latiem. Tāda soda agrā-
kajā likuma nebija. Tur bija vienīgi sodīšana tie-
sas ceļa. Bet_ praktiskā dzīvē ir pierādījusies vaja-
dzība pec_ lielāka soda mēra. Pēc agrākā likuma
teksta izrādījās, ka miertiesas soda sēklu tirgotājus,
kas ieveduši nekur nederīgu un pat kaitīgu sēklu, ar
ļoti maziem sodiem. Pēc attiecīgo speciālistu norā-
dījumiem tirgotāji tiek sodīti ar naudas sodu 10—15

latu apmērā. Lielās sēklas partijas, no kurām' va-
rēja celties liels Jaunums un zaudējums lauksaimnie-
kiem, ir nesušas sēklu tirgotājiem tūkstošiem latu
lielu pelņu. Mazie sodi nevarēja iebaidīt sēklu tir-
gotājus no likuma pārkāpšanas, tāpēc lauksaimnie-
cības kommisijā atzina, ka vajaga ievest lielākus so-
dus — līdz 5000 latu.

Beidzot 33. pants, kas arī runā par likuma pār-
kāpšanas sodīšanu, piemērots jaunajiem grozī-
jumiem.

Es lūdzu šim likumam steidzamību, kā to lauk-
saimniecības kommisijā vienbalsīgi pieņēma. Es ce-
ru, ka debates un lielākus pārpratumus šis likumpro-
jekts neradīs, un to pieņems.

Priekšsēdētāja biedrs_ J. Rancans: Vārds fi-
nanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijās re-
ferentam Hugo Dzelzītim.

Referents H. Dzelzīts: Godātie deputātu kun-
gi.^ Sēklu tirdzniecība mūsu saimnieciskajā dzīvē
spēlē diezgan lielu lomu. Ievedumi kvantitatīvi nav
lieli, bet svarīgi tai ziņā, ka vajaga ievest labu sēk-
lu, jo, ievezdami sliktu sēklu un apsēdami laukus un
dārzus ar nederīgu sēklu, lauksaimnieki ciestu gau-
žām lielus zaudējumus. Diezgan ievērojamos ap-
mēros pie mums ieved āboliņa-bastarda sēklas, bez
tam linsēklas un arī vēl citas sēklas.

Agrākos laikos firmas un tirgotāji garantēja
preces labumu tiklab ievedumos, kā izdevumos, un
nekādi ierobežojoši noteikumi un iepriekšēja kontro-
le nebija vajadzīgi. Tagad, pēckara laikā, diemžēl,
tas tā vairs nav. Valdība bija spiesta izstrādāt no-
teikumus ar likuma spēku, kas uzlika Zemkopības
ministrijai pienākumu kontrolēt tikpat izvedamās,
ka arī dalu ievedamo sēklu.

Kā jau iepriekšējais referents aizrādīja, ir izdoti
6 noteikumi. Patiesībā ir gan 7 noteikumi, bet sep-
tītais noteikums ir atvietots ar vienu no iepriekšē-
jiem noteikumiem. Šis darbs ir unificēts, šie 6 no-
teikumi sakopoti vienā likumprojektā.

Ka jau iepriekšējais referents teica, jaunināju-
mu daudz te nav. Šie noteikumi ir izrādījušies par
lietderīgiern un vajadzīgiem arī turpmākai dzīvei,
Pedeja laika ir novērots, ka mums ieved labas pre-
ces, un lauksaimnieki vai dārzkopji, kas sēklas pērk,
var palauties_ uz šīm precēm, kas no Zemkopības
ministrijas pārbaudītas. Pamazām mēs atgūstām
savu labo slavu ar augstvērtīgu āboliņa sēklu, ba-
stardu un teicamām linsēklām.

Šis likumprojekts nepieciešami vajadzīgs; tā-
pēc finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijā
lūdz to pieņemt steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Referenti
liek priekša steidzamību. Lieku steidzamību uz bal-
sošanu

^
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamī-

bu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība
vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgās deba-
tes. Vardu neviens nevēlas? Lieku uz balsošanu
pāreju uz likuma lasīšanu pa pantiem. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu, —
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu
lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt li-
kuma virsrakstu. (Saucieni no vietām 1: „Nevaja-
ga lasīt!")

Sekretārs J. Kauliņš:
„SēkIu tirdzniecības un tās kontroles likums."

Priekš_sēdētāja biedrs J. Rancans: Deputātu
kungi neveļas, ka tekstu nolasa. — Nobalsošanā
nak likumprojekta virsraksts. Iebildumu nav? Pie-
ņemts; — I nodalījums:

„I. Vispārīgie noteikumi." , i
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Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret I nodalījumu. Tādu nav. Kas atturas?
Arī nav. I nodalījums vienbalsīgi pieņemts. — 1.
pants.

(Tirdzniecība ar lauksaimniecībā un dārzkopībā lietoja-
mām sēklām padota Zemkopības ministrijas kontrolei.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.
(Sēklu tirdzniecības uzraudzību un sēklu kontroli Zemko-

pības ministrija izdara caur viņai padoto valsts sēklu kontro-
les staciju.)Iebildumunav?Pieņemts.—3.pants.

(Visas sēklu noliktavas un sēklu pārdošanas vietas, arī
tās, kur tirgošanās ar sēklām kā veikala blakus nodarbošanās
notiek tikai sēklu tirdzniecības sezonā, viņu īpašniekiem jā-
reģistrē rakstiski Zemkopības ministrijā un jāizņem no tās re-
ģistrācijas apliecības.

Bez reģistrācijas apliecībām aizliegts tirgoties ar seklam,
kā arī uzglabāt pirktas un tālākai pārdošanai nodomātas sēk-
las.

Piezīme. Labības, zirņu, pupu, vīķu un griķu seklas un
linsēklas, kas tiek lietotas nevien sēšanai, bet arī ci-
tādam patēriņam, tirgotājiem noteikti jāapzīmē vai
nu par sēklas labību, zirņiem, pupām, vīķiem, gri-
ķiem un linsēklām, vai par pārtikas labību, zirņiem,
pupām, vīķiem, griķiem un eļļas linsēklām.)1

Iebildumu nav? Pieņemts, — 4. pants.
(Personām, kam nav savu, ne nomātu sēklu glabāšanas

vai tirgošanās vietu, aizliegts nodarboties ar sēklu tirdznie-
cību.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 5. pants.
(Visiem tirgotājiem, kas pārdod sēklas nevien tieši patē-

rētājiem, vai arī atkalpārdevējiem, vai tikai atkalpārdevējiem,
jāved grāmatās par sēklu apgrozību.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 6. pants.
(Zemkopības ministrijas pilnvarotām personām ir tiesība

darba laikā apmeklēt attiecīgo firmu veikalu telpas, nolikta-
vas un sēklu tīrīšanas vietas, būt klāt pie sēklu iesaiņošanas
un nosūtīšanas, kā arī ņemt sēklu paraugus kontroles vajadzī-
bām, pie kam sēklu paraugi, kuru svars nepārsniedz Zemkopī-
bas ministrijas noteiktās normas, sēklu īpašniekiem jāizsniedz
bez atlīdzības.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 7. pants.
(Zemkopības ministrijai ir tiesība aizliegt Latvijai nepie-

mērotu un nederīgu sēklu ievešanu, nosacīt no Latvijas izve-
damo, Latvijā ievedamo, kā arī iekšējā tirgū pārdodamo sēklu
sugas un kategorijas, attiecībā uz kurām prasāmas noteiktas
sēklu īpašības, uzstādīt obligātoriskas sēklu īpašību normas,
noteikt zināmu sēklu sugu ievešanas un izvešanas kārtību, kā
arī nosacīt sēklu kontrolēšanas un sēklu tirdzniecības uzrau-
dzīšanas kārtību iekšējā tirgū.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 8. pants.
(Ja pērkamo sēklu daudzums nav mazāks par Zemkopības

ministrijas noteiktām normām, katram pircējam irjiesība pra-
sīt no sēklu pārdevēja garantijas apliecību par seklu labumu.
Kādas sēklu īpašības sēklu pārdevējam jāgarantē izdodamā ap-
liecībā, nosaka Zemkopības ministrija.

Zemkopības ministrijai ir tiesība prasīt par noteiktām
sēklu sugām vai šķirnēm obligatorisku garantijas apliecību iz-
sniegšanu visiem pircējiem.

1. piezīme. Apliecībā, ko sēklupārdevējs izdod pircē-
jam, uzdodamas par pārdotam seklam šādas ziņas:
1) firmas nosaukums (vai veikala īpašnieka vārds
un uzvārds) un adrese, 2) sēklu sugas un šķirnes no-
saukumi valsts vai latīņu valoda3) sēklu audzē-
šanas valsts (provenienci), 4) seklu tīrības pro-
cents, 5) dati par nezāļu sēklu saturu, 6) sēkļu
dīgšanas enerģija un dīgšanas spējas, un kad tās
noteiktas. Ja dažas no norādītām ziņām pārdevē-
jam nav iespējams dot, tad tas arī jāatzīmē izdo-
damā apliecībā.

2. piezīme. Neatkarīgi no sēklu pircējiem izsniedzamam
garantiju apliecībām katrā sēklu tirgotavas telpa tir-
gotājiem jāizliek publikai viegli pieejama vieta labi
salasāmi plakāti ar tiem pašiem datiem, kas uzdo-
dami garantiju apliecībās, par visām telpās atroda-
mām vai pārdodamām sēklu (atsevišķu dažādu sēklu
sugu un šķirņu) partijām.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 9. pants.
(Sēklu tirgotāja izdodamā garantiju apliecība dod sēklu

pircējam tiesību prasīt no pārdevēja zaudējumu atlīdzību ga-

dījumos, kad, pārbaudot saskaņā ar pastāvošiem techniskiem
noteikumiem pircēja ņemtu un pārbaudīšanai iesūtītu sēklu
paraugu, valsts sēklu kontroles stacija konstatē, ka pārdoto
sēklu īpašības ir sliktākas par apliecībā uzdotām.

Zemkopības ministrija nosaka svārstību robežas (latitū-
di), kādās sēklu kontroles loborātorijas atrastie dati var at-
šķirties no sēklu pārdevēja garantijas apliecībā uzdotiem da-
tiem, kā arī zaudējumu aprēķināšanas paņēmienus un normas
par sēklu labuma starpību.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 10. pants.
(Zemkopības miinstrijai ir tiesība publicēt iegūtos sēklu

tirdzniecības kontroles rezultātus līdz ar attiecīgiem atzinu-
miem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 11. pants.
(Kārtojot un izšķirot sēklu pārdevēju un pircēju prasī-

bas un savstarpējās attiecības, valsts iestādēs oficiāla un iz-
šķiroša nozīme var būt tikai valsts sēklu kontroles stacijas
vai Latvijas universitātes lauksaimniecības fakultātes sēklu
kontroles laboratorijas dotiem sēklu īpašību datiem, atsauks-
mēm un atzinumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 12. pants.
(Gadījumos, kad kāda no ieinteresētām pusēm nav ap-

mierināta ar iepriekšējā pantā minēto iestāžu dotiem datiem,
atzinumiem un atsauksmēm, tā var ierosināt lietas nodošanu
arbitrāžas kommisijās izšķiršanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 13. pants.
(Arbitrāžas kommisiju ieceļ uz vienu gadu un tā sastāv

no 5 locekļiem. Divus no tiem, ieskaitot arī priekšsēdētāju,
ieceļ Zemkopības ministrija, vienu — Finanču ministrija, vie-
nu —? Latvijas universitātes lauksaimniecības fakultāte un vie-
nu — Rīgas biržas komiteja.

Piezīme. Arbitrāžas kommisijā var likt vēlreiz pār-
baudīt sēklu īpašības kādā no sēklu kontroles labo-
ratorijām pēc sava ieskata. Kommisijās lēmumi ir
pilntiesīgi, ja tajā piedalās priekšsēdētājs un ne ma-
zāk kā 2 kommisijās locekli. Kommisijās lēmumi ir
galīgi un nav pārsūdzami.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 14. pants.
_ (Iepriekšējo pantu nosacījumi neattiecas uz pašu ražotām

sēklām, ko pārdod vai izsūta lauksaimnieki un sēklu audzētāji
tieši no ražošanas vietas, neierīkojot šim nolūkam speciālas
tirgotavas īpašās telpās.)

Iebildumu? Pieņemts. — II nodalījuma virs-
raksts.

(II. Eksportējamo linsēklu, āboliņa un timotiņa sēklu
kontrole. )

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret II nodalījuma virsrakstu. Tādu nav. Kas

^atturas? Nav. II nodalījuma virsraksts pieņemts.
— 15. pants.

(Visas no Latvijas izvedamās linsēklas, āboliņa un timo-
tiņa sēklas padotas obligātoriskai Zemkopības ministrijas kon-
trolei. )

Iebildumu nav? Pieņemts. — 16. pants.
(Izvešanai atļautas tikai sēklas ar garantētu audzēšanas

vietu, tīrību, dīgšanas īpašībām un līdz minimumam aprobe-
žotu nezāļu sēklu saturu.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 17. pants.
(Zemkopības ministrijai ir tiesība prasīt, lai, izvedot iz-

cila labuma sēklas materiālu, eksportieri garantētu arī citas
seklu īpašības, kā arī noteikt dažāda labuma sēklu kategori-
jām īpašus nosaukumus, vai noliegt nepiemērotu nosaukumu
lietošanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 18. pants.
(Izvedamo sēklu minimālās pielaižamās labuma normas

(standartu) katru gadu nosaka Zemkopības ministrija.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 19. pants.
(Sēklu eksportieriem jāreģistrējas Zemkopības ministrijā.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 20. pants.
(Kontroles izdevumu segšanai eksportieri maksā atlīdzību

pēc Zemkopības ministrijas apstiprinātas takses.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 21. pants.
(Varbūtējas sūdzības par kontroles darbību iesniedzamas

ne vēlāk ka 10 dienu laikā arbitrāžas kommis,tjai.)
22*
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Iebildumu nav? Pieņemts. — III nodalījuma
virsraksts.

(III. Āboliņa, timotiņa un citu zālāju sēklu ievešana.)
Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,

kas ir pret III nodalījuma virsrakstu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. III nodalījuma virsraksts pie-
ņemts. — 22. pants.

(Sarkanā āboliņa (Trifolium pratense), bastarda āboliņa
(Trifolium hybridum), baltā āboliņa (Trifolium repens), boba
(Medicago lupulina), timotiņa (Phleum pratense), pļavu auze-
nes (Festuca pratensis), kamolzāles (Dactylis glomerata), fran-
ču raizāles (Avene elatior), sekstaines (Cynosurus cristatus),
angļu raizāles (Lolium perenne), pļavu skarenes (Poa praten-
sis), parastās skarenes (Poa trivialis), baltās smilgas (Agrostis
alba) un lapsastes (Alopecurus pratensis) sēklas atļauts ievest
no ārzemēm vienīgi ar ikreizēju Zemkopības ministrijas pie-
krišanu. Ievestās sēklas var izkraut muitas noliktavās tikai
iesaiņotos maisos. Ja sēklu izsūtītājs nav jau iepriekš apzī-
mējis maisus ar uzrakstu: „ārzemes sēklas", tad pirms sēklu
sūtījuma izlaišanas no muitas noliktavas katram maisam jā-
uzkrāso labi saredzams uzraksts „ārzemes sēklas".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 23. pants.
(No ārzemēm ievestās iepriekšējā pantā minētās sēklas

pirms izlaišanas no muitas noliktavas kā iekšējā tirgū, tā eks-
portam kontroles nolūkā krāsojamas pēc Zemkopības mini-
strijas noteikumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 24. pants.
(Par katru sēklu partijas pienākšanu muitā muitas iestā-

des ziņo Zemkopības ministrijai, kuras pārstāvis var piedalīties
sēklu krāsošanā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 25. pants.
(Sēklu krāsošanas un uzrakstu uzkrāsošanas darbus izved

muitas iestāde, bet šo darbu izdevumus sedz sēklu saņēmējs
pēc Finanču ministrijas apstiprinātas takses.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 26. pants,
(Sēklu sūtījuma saņēmējam (īpašniekam) vai adresātam

jāpieteic atsevišķi attiecīgai muitas iestādei katrs ārzemju
sēklu sūtījums, uzdodot sēklu nosaukumu un daudzumu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 27. pants.
(Ievestās sēklas atjauts izlikt pārdošanai, turēt pārdotavā

vai pircējiem pieejamā noliktavā tikai ar labi saredzamu klāt
pieliktu vai iesaiņojumam uzkrāsotu uzrakstu „ārzemes sēk-
las".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 28. pants,
(Rēķinos, faktūrās, preču zīmēs, konosamentos un vēstu-

lēs par ievestām sēklām noteikti jāatzīmē, ka tā ir ārzemes
prece. Ja sēklu pārdevējs neizsniedz pircējam rakstisku aiz-
rādījumu, ka pārdotā sēklu partija ir ārzemes prece, tad uz
katra pārdoto sēklu iesaiņojuma jātaisa uzraksts „ārzemes
sēklas".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 29. pants,
(Šis likums neattiecas uz transitpreci, kuru novieto no-

liktavās ar kādas ārvalsts muitas iestādes plombu aizplombē-
tos iesaiņojumos, un tādos pašos iesaiņojumos zem muitas kon-
troles izved no Latvijas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — IV nodalījuma
virsraksts.

(IV. Kultūras augu sēklu tīrīšanas atkritumu un nezāļu
sēklu ievešanas aizliegums.)

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret IV nodalījuma virsrakstu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. IV nodalījuma virsraksts pie-
ņemts. — 30. pants.

(Aizliegts ievest no ārzemēm kultūras augu sēklu tīrīša-
nas atkritumus un nezāļu sēklas.

1. piezīme. Par kultūras augu sēklu tīrīšanas atkritu-
miem uzskatāmas sēklas, kurās atrodas mazāk par
75% attiecīga kultūras augu sēkla. Ja sēklās ir vai-
rāk kā 50% nezāļu, tās nosaucamas par nezāļu sēk-
lām.

2. piezīme. _ Gadījumos, kad muitas iestādei nav ieSpē-
jams_ pēc izskata pareizi noteikt, vai. sūtījums uz-
skatāms par sēklas preci, vai par kultūras augu
seklu tīrišanas atkritumiem (izsijām), vai par nezāļu
seklam, preces paraugs iesūtāms valsts sēklu kon-

_ ļ troles stacijas atsauksmei.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 31. pants.
(Kultūras augu sēklu tīrīšanas atkritumus, kas dabūti,

partīrot muitas pārziņā stāvošas noliktavās caur Latviju tran-
sitējamo seklu preci, var ielaist un izmantot tikai izprasot kat-
ra atsevišķa gadījuma Zemkopības ministrijas atļauju, ja kon-
statēts, ka tanīs neatrodas lopbarībai nederīgi vai lopiem kai-
tīgi piejaukumi, un ja seklu īpašnieks, saskaņā ar Zemkopī-
bas ministrijas norādījumiem, garantē, ka izsijās netiks izlieto-
tas seklu viltošanai. Pretēja gadījuma minētie sēklu tīrīšanas
atkritumi izvedami atpakaļ uz valsti, no kuras tie ievesti, vai
iznīcināmi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 32. pants.
(Vainīgos šā likuma pārkāpumā zemkopības ministris var

sodīt ar naudas sodu līdz 5000 latu apmērā. Likuma pārkā-
pēju vardi publicējami Valdības Vēstnesī.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 33. pants.
(Gadījumos, kad tirgotājs apzināti pārdevis, vai ievedis,

vai mēģinājis izvest sliktāku sēklas preci, nekā tas noteikts
Zemkopības ministrijas izdotos nosacījumos, attiecīgas sēklupartijas konfiscējamas un izlietojamas pēc Zemkopības mi-
nistrijas norādījumiem. Ja konfiscējamā prece nav atrodama,
no vainīgā piedzenama preces vērtība naudā.)

Vārds referentam Lejiņam.
Referents J. Lejiņš-Leja: Augstais nams! Man

pie 33. panta ir priekšlikums. Lauksaimniecības
kommisijās uzdevuma lieku priekšā mazu papildinā-
jurnu

^
kas patiesībā ir techniskas dabas, proti —

pirmā teikuma pedeja daļā pēc kommata iespraust
vārdus «neatkarīgi no šā likuma 32. pantā paredzē-
ta soda". Tur ir runa par sodiem līdz 5000 latu.
33. panta ir runa par attiecīgas sēklu partijas kon-
fiscēšanu^ Lai nerastos pārpratumi, jāpieņem ma-
nis priekša liktais pārlabojums.

Lauksaimniecības komnuisija šo priekšlikumu
pieņēma vienbalsīgi, tāpēc lūdzu arī Augsto namu
to pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Debates iz-
beigtas. — Referents J. Lejiņš-Leja iesniedzis 33.
pantam jaunu redakciju, kas skan tā:..Gadījumos, kad tirgotājs apzināti pārdevis, vai ievedis,
vai mēģinājis izvest sliktāku seklas preci, nekā tas noteikts
Zemkopības ministrijas izdotos nosacījumos, neatkarīgi no šā
likuma 32. panta paredzēta soda attiecīgas sēklu partijas kon-
fiscējamas un izlietojamas pec Zemkopības ministrijas norādī-jumiem. Ja konfiscējama prece nav atrodama, no vainīgā pie-
dzenama preces vērtība naudā."

Referents ziņo, ka kommisijā ir pieņēmusi šo
33. panta jauno tekstu. Lieku to uz balsošanu. Ja
šo jauno redakciju pieņems, tad atkritīs 33. panta
līdzšinēja redakcija. Ludzu pacelties tos, kas ir
pret 33. panta pieņemšanu jaunā redakcijā. Tādu
na. Kas atturas? Nav. 33. pants pieņemts jau-
na redakcija. Līdz ar to atkrīt 33. pants līdzšinējā
redakcija. — 34. pants.

(Instrukciju šā likuma izvešanai izdod Zemkopības mi-
nistrija, bet par ievesto seklu krāsošanu saziņā ar Finanču mi-
nistriju.)

Vārdu neviens nevēlas? 34. pants nāk nobal-
sošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 34. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 34.
pants vienbalsīgi pieņemts. — Likuma noslēguma
teksts.

(Ar šo atvietoti noteikumi par sēklas tirdzniecības kon-
troli (lik. kr. 1929. g. 213), noteikumi par eksportējamo linsēklu
un āboliņa seklu kontroli (lik. kr. 1929. g. 212 un 1932. g. 40);
noteikumi par āboliņa un timotiņa sēklu ievešanu (lik. kr. 1926.
g

^
137 un 1933. g. 12) un noteikumi par aizliegumu ievest kul-

tūras augu seklu tīrīšanas atkritumus un nezāļu sēklas (lik.
kr. 1929. g. 214).)

Vārdu pie likuma noslēguma teksta neviens ne-
veļas? Noslēguma teksts nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret noslēguma teksta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Noslēguma
teksts vienbalsīgi pieņemts. — Tagad nāk nobāl-
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sošanā likums visuma. Ludzu pacelties tos, kas ir
pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Likums visumā vienbalsīgi pie-
ņemts. — Redakcijas kommisijās ziņojums būs
nākošajā sēdē. — Līdz ar to šis dienas kārtības
punkts izsmelts. —

Pie dienas kārtības iesniegti priekšlikumi:
„Liekam priekšā dienas kārtības 15. punktu likt dienas

kārtības 5. vietā."
Bez tam:
„Lieka _m priekšā dienas kārtības 7. un 5. punktu likt 24.

un 25. vietā."
(V. Bastjānis no vietas: Kāds bija priekšli-

kums?") Otrs priekšlikums pie dienas kārtības ir
šāds — i ; _

7. un 5. dienas kārtības punktu likt 24. un 25. vietā.
Vai vēlas kāds vārdu par šiem priekšlikumiem?

Vārds deputātam Dukuram pret šiem priekšli-
kumiem.

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Godājamie de-
putātu kungi! 7. dienas kārtības punkts, kuru ie-
sniedzēji tagad liek priekšā nolikt pašās beigās, ir
likums par aizliegumu vienam darbiniekam ieņemt
vairākas no valsts vai pašvaldības līdzekļiem atal-
gotas vietas. — Acīmredzot, priekšlikuma iesnie-
dzēji grib panākt, lai Saeima šinī sesijā populāro
likumu par dubulto amatu nepielaišanu nepieņemtu.
Šis likums stāv dienas kārtībā jau ilgāku laiku, bet
pie tā apspriešanas plenārsēde vēl nav tikusi. Il-
gu laiku šis Tikums tika marinēts kommisijā; arī
tur tas gāja uz priekšu loti lēni. Šobrīd tas sen
vairs nav tāds, kādam tam vajadzēja būt, bet arī
šinī mīkstajā un sakropļotajā veidā tas, acimredzot,
dažām Saeimas frakcijām nav pieņemams.

Deputātu kungi atcerēsies, ka vēl nesen atpa-
kaļ sakarā ar pēdējām Saeimas vēlēšanām plašākā
sabiedrībā bija izplatīts uzskats un loti naidīga iz-
turēšanās pret to, ka var ļaut daudziem darbinie-
kiem ieņemt divus un trīs amatus; augstākās ie-
stādēs tas tagad kļuvis par parastu parādību. Zem
šī spiediena Saeima bija spiesta ķerties pie attiecī-
ga likuma izstrādāšanas:, lai nenormālo stāvokli no-
vērstu. Tagad pēc ilgākām pūlēm tā lieta ir nonā-
kusi tik tālu, ka šodien mums bija jāstājas pie tā
apspriešanas. Acimredzot, liekas, ka sabiedrības
uzmanība šai lietā pašlaik ir atslābuši, un tādēļ Arg-
stā nama locekļiem liekas, ka nu varētu to likumu
tā klusām nodzīt uz leju. Pēc dažām dienām' Saei-
ma aizies atvaļinājumā, un tā tad šo likumu varēs
atstāt uz nākošo sesiju; varbūt nākošajā sesijā šo
likumu varēs pavisam; nobīdīt pie malas.

Sociāldemokrātu frakcijas vārdā es protestēju
pret šādu paņēmienu un kategoriski noraidu priekš-
likumu šo likumu nodzīt uz leju. Šim likumam 1 jā-
paliek dienas kārtībā tanī vietā, kur tas pašreiz ir.
Mēs ceram iesniegt priekšlikumus, kas šī likuma
saturu vēl uzlabotu, un domājam, ka Augstā namā
būs vairākums, kas visus šos priekšlikumus pieņems.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancains: Par priekš-
likumiem neviens deputāts nevēlas izteikties?
(Starpsaucieni.) Otro priekšlikumui ir parakstījuši
deputāti J. Pabērzs, A. Erniņš un H. Celmiņš. Šis
otrais priekšlikums sastāv no divām daļām —

7. dienas kārtības punktu likt dienas kārtībā 24. vietā, un
5. dienas kārtības punktu likt dienas kārtībā 25. vieta.

Šo priekšlikumu es likšu uz balsošanu dalīti. —
Vispirms nobalsošanā nāk deputāta H. Dzelzīša un
V. Sandera priekšlikums —

15. dienas kārtības punktu likt dienas kārtībā 5. vietā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputātu H.
Dzelzīša un V. Sandera priekšlikumu. Kas atturas?
Nav. 6 balsojot pret, deputātu Dzelzīša un Sandera
priekšlikums pieņemts. — Tagad nobalsošana nak
deputātu J. Pabērza, A. Erniņa un H. Celmiņa
priekšlikuma pirmā dala —

7. dienas kārtības punktu likt dienas kārtībā 24. vietā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputātu Pabēr-
za-Erniņa-Celmiņa priekšlikuma pirmo dalu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputātu Paber-
za-Erniņa-Celmiņa priekšlikuma pirmo daļu, Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Pabērza u. c. priekšlikuma pirmodalu
nodots 30 balsu, pret to nodotas 39 balsis. Deputāta J.
Pabērza u. c. priekšlikuma pirmā dala noraidīta. —
Nobalsošanā nāk minētā priekšlikuma otra dala —

5. dienas kārtības punktu likt dienas kārtībā 25. vietā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Pa-
bērza u. c. priekšlikuma otro dalu. 1_balss. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Paberza u.
c. priekšlikuma otro dalu._ Acirri redzams vairā-
kums. Šī priekšlikuma otra dala tāpat noraidīta. —

5. dienas kārtības punkts — likums par
sodu likuma disciplīnārsodu likuma
ievešanu. Referents A. Lūkins. Vārds refe-
rentam.

Referents A. Lūkins: Godātie deputātu kungi!
Par jauno sodu likumu un tā ievešanu dzīve no šīs
katedras ir runāts jau ne vienreiz vien, tapec es
gribētu būt loti īss un tikai pateikt, ka šis likums ir
tīri techniskas dabas.

Jauno sodu likumu valdība ir izdevusi satver-
smes 81. panta kārtībā, un, lai pret to nebūtu iebil-
dumu, valdība to ir izdevusi sodu likuma komnīisi-
jas redakcijā, noteicot, ka jaunajam sodu likumam
jāstājas spēkā 1. jūlijā. Apspriežot šo speķa stā-
šanās termiņu un ievērojot to, ka līdz 1. jūlijam ir
palicis tikai loti īss laika sprīdis

^
sodu likuma kom-

misijā pagarināja šo termiņu vel par vienu mēne-
si un noteica sodu likuma spēkā stāšanos 1. augu-
stā. Ievērojot to, ka tiesās tagad ir visklusākais
darba laiks un šinī laikā tiesneši ir vairāk brīvu tie
varēs iepazīties ar jauno sodu_ likumu, lai vēlāk,
likumu piemērojot, neceltos nekādi sarežģījumi.

Ievedot spēkā jauno sodu likumu, saprotams,
atkrīt visi tie papildinājumi un pārgrozījumi, kas iz-
doti pie 1903. gada sodu likumiem līdz ar pašiem
1903. gada sodu likumiem.

Tā kā sodu likums pa daļai ir saistīts ar discip-
linārsodu likumu, tad arī disciplinārsodu likuma ie-
vešanai spēkā noteikts tas pats termiņš.

Sodu likuma kommisijās uzdevuma man jaludz
pieņemt šo likumu un dot tam arī steidzamību.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Referents
lūdz šim likumprojektam steidzamību. Vispirms
nāk nobalsošanā steidzamība. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret steidzamību. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par steidzamību. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par steidzamību nodotas
42 balsis, pret — 25 balsis. Steidzamība pieņem-
ta. — Atklāju vispārīgās debates. Vispārīgās de-
batēs vārds deputātam Dinbergam.

A. Dinbergs (dzelzceļnieku, valsts darbinieku,
amatnieku un strādnieku arodnieciskā apvienība):
Deputātu kungi! Es gribētu teikt dažus vārdus par
disciplināro sodu likumu. Runājot par to, es gribētu
teikt, ka šis disciplināro sodu likums valsts darbi-
niekiem pavisam nav vajadzīgs. Viņi to sauc par
arestantu likumu. Tā paša iemesla dē[ šis discipli-
nāro sodu likums valsts darbiniekiem nav pieņe-
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mams. Ja Saeimas vairākums tomēr to ir pieņēmis,
tad jāpiezīmē, ka vēl nemaz nav izdots disciplinā-
ro kameru likums, bez kura disciplināro sodu li-
kums zaudē katru, nozīmi. Kamēr nav izstrādāts
un izdots šis kameru likums, tikmēr nav nozīmes ie-
vest arī disciplināro sodu likumu, tāpēc disciplinā-
ro sodu likuma spēkā stāšanās katrā ziņā būtu jā-
atliek. Ievērojot to, esmu prezidijam iesniedzis
priekšlikumu atlikt disciplināro sodu likumu spēkā
stāšanos līdz 1934. gada 1. augustam. Šo priekšli-
kumu es arī uzturu spēkā.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Jau tad, kad šo likumprojektu iesniedza
pirmo reizi kā satversmes 81. panta kārtībā izdo-
tus noteikumus, mēs norādījām, ka tādu lielu kompli-
cētu likumu, kāds ir sodu likums, tik ātri nemaz ne-
var ievest dzīvē, jo tanī ir pāri par 600 pantiem1.
Ar to jāiepazīstas, lai tiesas to daudz maz varētu
iztulkot un sākt piemērot.

Valdība bija domājusi šo likumu ievest dzīvē
ar i. jūliju. Mēs liekam priekšā, lai sodu likumu
kommisijā skata šo likumprojektu cauri un noliek
velaku termiņu, bet kommisijā to ir pagarinājusi ti-
kai par vienu mēnesi. Nevienā zemē tik svarīgus
likumus neieved dzīvē tādā ātrvilciena kārtībā. Pēc
sodu_ likumu izdošanas jādod ilgāks laiks līdz to
speķa nākšanai, lai iedzīvotāji un tie, kam ar šiem
likumiem ir darīšana, varētu ar tiem iepazīties. Tas
taču nav kāds īss, vispārējs līkumiņš, kam ir tikai
kādi paris pantu. Šī likuma piemērošana stiprā mē-
ra atsauksies uz visiem iedzīvotājiem. Jau aiz šī
motīva vien mums jāliek priekšā vēlāks likuma spē-
ka stāšanas datums.

Ir arī vēl otrs motīvs, kāpēc mums tas jādara.
Sodu likums ir stiprā mērā saistīts ar disciplinār-
sodu likumu. Disciplinārsodu likuma matērijai trūkst
vienas dajas — noteikumu par disciplīnārkame-
ram. Nevar arī zināt, kad noteikumus par disciplī-
narkamerām izstrādās un pieņems.

Aiz šiem motīviem sodu likuma un disciplinār-
sodu likumu spēkā stāšanās atliekama uz vēlāku
laiku; tāpēc sociāldemokrātu frakcija liek priekšā
1. augusta vietā likt nākošā gada 1. janvāri.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Kiršteinam.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godāja-
mie deputātu kungi! Arī mūsu frakcija atzīst, ka
šiem likumiem 1. augustā nevar ļaut stāties spēkā.
Ka jau Mendera kungs aizrādīja, attiecībā uz vispā-
rīgiem sodu likumiem 1tiesnešu aprindās, cik mums
zināms, ļoti pamatoti aizrāda, ka tik ātri nav ie-
spējams darīt šos likumus pazīstamus tiesnešiemun
arī iedzīvotājiem. Mēs piekrītam, ka šo likumu spē-
ka nākšanai jānosaka iespējami vēlāks termiņš, un
arī balsosim par Mendera kunga priekšlikumu.

Gribu vēl dažus vārdus aizrādīt par disciplinār-
sodu likumu. Mūsu frakcija atzīst, ka tas nemaz ne-
būtu vajadzīgs. Tā kā mūsu juristu autoritātes ir
tādos ieskatos, ka kārtības dēļ tie tomēr būtu pie-
vienojami disciplināro kameru likumam, mēs domā-
jam, ka nav nekāda loģiska pamata izdot šo mate-
riālo dalu — disciplinārsodu likumu, pirms Sa-
eima nav pieņēmusi procesuālo dalu — kameru li-
kumu, Mes atzīstam, ka šīs materiālās dalās spēkā
nakšanaatliekama. Mēs _ liekam priekšā nolemt, lai
disciplinārsodu likums stātos spēkā reizē ar admini-
stratīvo kameru likuma izdošanu. Kad kommisijā
šo likumu izstrādās, to varēs izdot reizē ar šo daju;

bet izdot šo dalu reize ar sodu likumu nav nekāda
loģiska pamata.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Lapiņām.

R. Lapiņš (strādnieku un zemnieku frakcija):
Jau agrāk, kad bija runa par sodu likumu, mūsu
fi akcija nostājās pret to un vispār pret sodu likumu.

Cara laikos nelietoja tādas represijas, kā tagad
buržuāzija grib ievest, tāpēc ka viņas oikonomiskais
stāvoklis vispār ir pasliktinājies. Buržuāzija uzbrūk
strādnieku algām', sociālai apdrošināšanai u. t. t.
Šinī likumā ir vairāk pantu, kas vēršas pret streiko-
tājiem, pret tiem, kas cīnās pret buržuāzijas uz-
brukumiem.

Streikotājus sodīs ar cietuma sodu un katorgu.
103. pantā ir runa par sapulces neatstāšanu.

Agrāk par to sodīja ar divi vai trīs dienām aresta,
tagad paredzēts cietuma sods ne mazāks par 6 mē-
nešiem. Mēs zinām', kā parasti notiek sapulces ne-
atstāšana. Piemēram, strādnieki sapulcējas tādā
brīdī, kad buržuāzija uzbrūk strādnieku darba algām
un sociālai apdrošināšanai. Sapulces mēģina izjaukt
— izklīdināt. Tie, kas nepaspēj aizbēgt, tiek ap-
cietināti.

160. pants paredz sodus par nepaklausību
priekšniecībai. Šeit ir domāti dzelzceļnieki un ku-
ģu strādnieki. Tagadējos apstākļos strādniekiem ir
palicis tikai viens cīņas līdzeklis — streiks. Dzelz-
ceļnieki un kuģinieki, kas nepadosies administrācijas
rīkojumiem, tiks sodīti ar cietuma un naudas sodu.
Nesen atpakaļ notika streiks Liepājā. Liepājā kuģu
strādniekus piespieda strādāt kā streiklaužus. 160.
pants paredz cietuma un naudas sodu agrākā are-
sta vietā, ja strādnieks atteicas strādāt kā streik-
lauzis

^
Vispār tagad nepieņem darbā nevienu ku-

ģu strādnieku, ja viņš neparaksta līgumā, ka ir ar
mieru strādāt kā streiklauzis. Arī šī iemesla dēj
mes esam pret šo sodu likumu.

Vēl vairāk, grib sodīt strādniekus, kuri cīnās par
uztura sagādāšanu._ 262. pants runā par zivju ķer-
šanu aizliegta vietā. Atkal paredzēts cietuma un
naudas sods līdz Ls 500.—. Mēs zinām, ka neviens
neies zvejot tur, kur aizliegts, ja viņu uz to nespie-
dīs bads. Šis ir tāds pants, kādu cara laikos nav
bijis. Ta tad mēs redzam, ka buržuāzija lieto visā-
das represijas, lai apspiestu strādniekus.

Vispār jāsaka, ka, izejot no tā, ko buržuāzija
sauc par noziegumu, kur notiek streiks, strādnieku
cīņa par sava stāvokļa uzlabošanu pret buržuāzijas
uzbrukumiem darba tautas tiesībām, ir skaidrs, ka
nepiemēros vis aresta sodu uz 1 vai 2 mēnešiem,
bet piespriež un piespriedīs katorgu ar važu nēsā-
šanu; tapec strādnieku un zemnieku frakcija ne-
var šim likumam piekrist. Mēs esam pret to un
cīnīsimies, lai šo likumprojektu nepieņemtu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vispārīgās
debates izbeigtas. — Vārds referentam.

Referents A. Lūkins: Godātie deputātu kungi!
Es te vairs negribu runāt pēc būtības, jo pēc būtī-
bas, izņemot stradnieku_ un zemnieku frakcijas pār-
stāvi, te neviens nerunāja. Man tikai jāpieskaras
sociāldemokrātu frakcijas pārstāvja izteiktām do-
mam, ka laiks līdz 1. augustam esot par īsu, lai va-
rētu iepazīties ar jauno sodu likumu, kuram, esot pie
600 pantu; lai ar šo likumu iepazītos, vajagot no-
teikt laiku līdz 1. aprīlim. Šis aizrādījums neiztur
ne mazakas_ kritikas ,Jo advokatūra un tiesas ar to
ir iepazīstinātas vairāk ka gadu atpakaļ. Likum-
projektu piesūtīja visiem, kam ar to ir kāds sakars,
izņemot sodāmas personas._ Šo likumprojektu pie-
sūtīja ieinteresētām personām, lai tās ar to varētu
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iepazīties un atsūtīt savas atsauksmes. Atsauksmes
ir arī saņemtas, bet vai tās visas ir ievērotas, ir cits
jautājums; tāpēc attiecīgām personām būs jāpie-
griež vērība tikai tiem pantiem, kuros viņu pārgro-
zījumi nebūs pieņemti.

Kommisijās vārdā lūdzu šo likumprojektu pie-
ņemt un noraidīt sociāldemokrātu priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Lieku uz
balsošanu, pāreju 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 virs-
rakstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Likums par sodu likuma un disciplinārsodu likuma ieve-

šanu." ' '
Priekšsēdētāja biedrs, J. Rancans: Vārdu pie

virsraksta neviens nevēlas? Virsraksts nak nobal-
sošanā. Kas ir pret virsraksta pieņemšanu? Tā-
du nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts pieņemts.
— Lūdzu nolasīt 1. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Sodu likums stājas spēkā 1933. g. 1. augustā."

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu pie
1. panta neviens nevēlas? Pie 1. panta deputāts F.
Menderis iesniedzis priekšlikumu —

1. pantā vārdu ,,1933. g. 1. augustā" vietā likt ,,1934 . gada
1. janvārī".

t. i. likt citu termiņu. Referents izsakās pret
šo priekšlikumu. Lieku šo priekšlikumu uz balso-
šanu un lūdzu pacelties tos, kas_ ir par deputāta
Mendera priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret deputāta Mendera priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Mendera priekšlikumu^ nodotas 33
balsis, pret — 39 balsis. Deputāta Mendera
priekšlikums noraidīts. — Nobalsošana nak 1.
pants komimisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 1. panta pieņemšanu kommisijās redak-
cijā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 1. panta
pieņemšanu kommisijās redakcijā. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par 1. pan-
tu kom>misi(jas redakcijā nodota 41 balss, pret —
35 balsis. 1. pants pieņemts. — Ludzu nolasīt 2.
pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Ar sodu likuma spēkā stāšanos zaudē spēku uz turpmā-

ko laiku 1903. g. 22. marta sodu likumi līdz ar visiem papil-
dinājumiem un pārgrozījumiem, kā arī visi citi kriminālsodu
noteikumi, ciktāl tie neattiecas uz_ nodarījumiem, kas sodāmi
pēc kara sodu likumiem, fiskālo pārvalžu noteikumiem, ka arī
pēč sekojošiem likumiem un noteikumiem:

1) par pilsētu ienākumiem, izdevumiem, budžetiem un
pārskatiem (lik. kr. 1921. g. 2);

2) par telpu īri (lik. kr. 1924. g. 91); _
3) par naudas maiņas un ārzemes valūtas operācijām (lik.

kr. 1923. g. 33);
4) par nakts darbu noliegšanu maiznīcas (lik. kr. 1925. g.

44, II d.) un
5) par ārzemju valūtas operācijām (lik. kr. 1931. g. 197)."

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu pie
2. panta neviens nevēlas? Lieku 2. pantu uz balso-
šanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2. pantu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par 2. pantu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
2, pantu nodotas 49 balsis, pret — _ 22 balsis. 2.
pants pieņemts. — Lūdzu sekretāru nolasīt 3.
pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Ar jaunā sodu likuma spēkā stāšanos likumu un notei-

kumu atsauces uz 1903. g. 22. marta sodu likumu noteikumiem

ar to papildinājumiem un pārgrozījumiem atvietotas ar atsau-
cēm uz jaunā sodu likuma atbilstošiem noteikumiem."

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu pie
3. panta neviens neveļas? Lieku 3. pantu uz balso-
šanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 3. panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 3. pants
vienbalsīgi pieņemts. — Ludzu nolasīt 4. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
..Piemērojot uz jaunā sodu likuma 12. panta pamata pirms

šā sodu likuma spēkā stāšanas nodarītiem noziedzīgiem no-
darījumiem 1903. g. 22. marta sodu likumu un to papildinājumu
un pārgrozījumu noteikumus, ieslodzījums cietoksnī atvieto-
jams ar cietumu, pie kam divi gadi ieslodzījuma cietoksni skai-
tāmi par līdzīgiem pusotram gadam cietuma."

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancains: Vārdu pie
4. panta neviens nevēlas? Lieku 4. pantu uz balso-
šanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 4. panta pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 4.
panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par 4. panta pieņemšanu no-
dotas 49 balsis, pret — 21 balss. 4. pants pie-
ņemts. — Lūdzu nolasīt 5. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Sodu likuma noteikumi par notiesāto ievietošanu drošī-

bas ieslodzījumā, darba namā, alkoholiķu nama un labošanas
iestādē stājas spēkā ar tieslietu ministra rīkojumu."

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: yārdu_ ne-
viens nevēlas? 5. pants nak nobalsošana. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 5. panta pieņemšanu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par 5. panta pieņem-
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tā-
du nav. Par 5. panta pieņemšanu nodotas 52 bal-
sis, pret to nodota 21 balss. 5. pants pieņemts. —
II nodalījums.

Sekretārs J. Kauliņš:
...Disciplinārsodu likums (lik. kr. 1930. g. 140) stājas spē-

kā reizē ar jauno sodu likumu 1933. g. 1. augusta."

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu ne-
viens nevēlas? Pie II nodalījuma iesniegti vairāki
priekšlikumi. Vispirms deputāts A. Dinbergs liek
priekšā —

likumā par sodu likuma un disciplinārsodu likuma ieve-
šanu II nodalījumā strīp_ot vārdus „reize ar jauno sodu liku-
mu" un 1933. gada vietā likt 1934. gadu.

Deputāts F. Menderis liek priekšā —
II nodalījumā vārdu ,,1933. g. 1. augustā" vietā likt ,,1934.

g. 1. janvārī".

Deputāts K. Kiršteins liek priekšā —
„II nodalījumu izteikt tā: Disciplinārsodu likums (lik. kr.

1930. g. 140) stājas spēka reizē ar administratīvo kameru li-
kuma izdošanu."

Referents izsakās pret visiem šiem priekšliku-
miem. — Balsošanas kārtība bus šāda. Vispirms
likšu uz balsošanu deputāta Dinberga priekšlikumu
ar tālāko termiņu (J. Breikšs no vietas: „Ne, ne,
Kiršteina priekšlikumu!") — Kiršteina priekšli-
kums nav noteikts, nav skaidrs, jo tas paredz: „sta-
jas spēkā reizē ar administratīvo kameru likuma iz-
došanu" . No abiem pārējiem priekšlikumiem, pro-
ti — Dinberga un Mendera priekšlikumiem1,
deputāta Dinberga priekšlikums ir tālāk ejošs, kas
paredz spēkā stāšanos 1934. gada 1. augusta. Ta
tad vispirms nobalsošana nāks deputāta Dinberga
priekšlikums. Ja deputāta Dinberga priekšlikumu
pieņems, atkritīs deputāta Mendera priekšlikums';
ja to noraidīs, tad nāks nobalsošanā deputāta Men-
dera priekšlikums; ja deputāta Mendera priekšli-
kumu noraidīs, tad nāks nobalsošanā deputāta Kirš-
teina priekšlikums; ja arī deputāta Kiršteina priekš-



687 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 17. sēde 1933. g a d a 16. j ūn i j ā. 688

likumu noraidīs, tad II nodalījums nāks nobalsošanā
kommisijās redakcija. — Nobalsošanā nāk depu-
tāta A. Dinberga priekšlikums —

strīpot vārdus ,,1933 . gada 1. augustā" un to vietā likt
,,1934. gada 1. augustā."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Dinber-
ga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Dinberga priekšlikumu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas? Tādu nav. Par
deputāta Dinberga priekšlikumu nodotas 35 balsis,
pret — 42 balsis. Deputāta Dinberga priekšli-
kums noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta F.
Mendera priekšlikums, kura tekstu jau nolasīju —

kommisijās termiņa vietā likt ,,1934. gada 1. janvārī".

Referents izsacījās_ pret šo priekšlikumu. Lie-
ku touz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Mendera priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kasir pret deputāta Mendera priekšliku-
mu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par deputāta Mendera priekšlikumu nodotas
34 balsis, pret — 42 balsis. Arī deputāta Menderapriekšlikums noraidīts. — Tagad nāk nobalsošanā
deputāta K. Kiršteina priekšlikums, kurš skan tā:

,.Disciplīnārsodu likums stājas spēkā reizē ar administra-
tīvo kameru likuma izdošanu."

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par deputāta Kiršteina
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Kiršteina priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Kiršteina priekšlikumu nodotas 35 balsis, pret — 42
balsis. Arī deputāta Kiršteina_ priekšlikums norai-
dīts. — Tagad nak nobalsošana II nodalījums kom-
misijās redakcija. Ludzu pacelties tos, kas ir pret
II nodalījumu kommisijās redakcijā. Tagad lū-dzu pacelties tos, kas ir par II nodalījumu kommisi-
jāsredakcija. Beidzot lūdzu pacelties tos,kas atturas.
Tādu nav. Par II nodalījumu kommisijās redakcijā
nodotas 49 balsis, pret — 23 balsis. II nodalījums
kommisijās redakcija pieņemts. Vārds referentam
Lukinam.

Referents A. Lūkins: Deputātu kungi! Man ir
loti īss pārlabojums III nodalījumā. Pēdējā teikumapedeja rindiņā ir atsaukšanas uz Valdības Vēstnesi.
Kommisijā liek priekša vārdus „Valdības Vēstnesis
Nr. 94" strīpot un to vieta likt „likumu' un rīkojumu
krājums Nr. 25".

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Lūdzu no-
lasīt III nodalījumu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Ar šo atcelti 1930. g. 25. septembra sodu likums (lik. kr.

1930. g. 138) un noteikumi par _sodu likuma ievešanu (lik. kr.
1930. g. 139) ar turpmākiem pārgrozījumiem, kā arī 1930. g.
7. oktobra disciplinārsodu likuma (lik. kr. 1930. g. 140) II no-
dalījuma 3. pants un 1933. g. 24. aprīļa noteikumi par sodu
likuma un disciplinārsodu likuma ievešanu (Vaid. Vēstn Nr
94)."

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu pie
III nodalījuma neviens nevēlas? Kommisijās refe-
rents iesniedzis pie III nodalījuma priekšlikumu

strīpot vārdus „(„Vald. Vēstn." Nr. 94)" un to vietā likt
,,(1933. g. lik. kr. 135)".

(Sarunāšanās; priekšsēdētāja biedrs zvanī.) —
Ludzu uzmanību! Mums_ tūliņ vajadzēs balsot! —
Referenta priekšlikums nāk nobalsošanā reizē ar III
nodalījumu. Lieku uz balsošanu III nodalījumu līdz
ar referenta pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret III nodalījuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. III nodalījums līdz ar referenta pār-

labojumu vienbalsīgi pieņemts. — Lieku tagad uz
balsošanu likumu visumā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par likuma pieņemšanu visumā nodotas 56 balsis,
pret — 24 balsis. Likums visumā pieņemts. —
Redakcijas kommisijās ziņojums būs nākošajā
sēde. —

Deputāts F. Bergs iesniedzis paziņojumu par
balsošanas motīviem:

„BaIsoju pret jaunā sodu likuma ievešanu tāpēc, ka tas
ir jauns terrors pret strādniecību un cietumos ieslodzīto strād-
nieku nogalināšana."

Vārds deputātam Bergam mutvārdu paskaidro-
jumam uz 5 minūtēm.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):
Strādnieku un zemnieku frakcija balsoja pret jauno
sodu likumu tāpēc, ka tas pret strādniekiem, pret
kreisajiem strādniekiem! ir atkal jauns terrors. Pie-
mērojot šo likumu, strādniekus saslodzīs cietumos,
un cietumos ieslodzītos strādniekus nobendēs. Mēs
redzam, ka Latvijas buržuāzija, Latvijas „dēmokrati"
ir tiktai «demokratizējušies", ka cariskās Krievijas
likumi ir "izrādījušies par daudz humāni un ir jāpie-
ņem vel šausmīgaki_ jauni likumi, kurus piemērojot,
strādniekus cietumā varētu nobendēt. Mēs re-
dzam, ka strādniekus notiesā .ar 8 gadiem cietuma,
pec soda izciešanas gan izlaiž ārā, bet pēc jaunā
sodu likuma vēl 8 gadus turēs uzraudzībā un pēc
tam vel 8 gadus darba mājā. Tā tad uz 8 gadiem no-
tiesāts strādnieks terroram un spīdzināšanām būs
padots 24 gadus.

Mēs zinām, ka šis sodu likums vērsīsies galvenā
kārta pret strādniekiem. Pret spekulantiem, valsts
apzadzejiem, pret korruptantiem, kas nāk no „dē-
mokratiska centra" un zemnieku savienības, tas ne-
versīsies.

Ne tļk tas nevērsīsies pret strādnieku slepka-
vām. Mes redzam, ka strādnieku slepkavas vēl šo-
dien staigā uz brīvam kājām. Strādnieku slepka-
vas, kas strādniekus ir_slepkavojuši visus gadus, kā
ari 1905. un 1919. gadā_ neviens nevajā; tos palaiž,
tie dzīvo brīvība. (Nepārtraukti starpsaucieni.) Se-
nāts šinīs dienas ir noraidījis fašistiskās organizāci-
jas „Teyijas sarga" apturēšanu. To dara tanī laikā,
kad stradnļeku organizācijas iznīcina, kad'gatavojas
likvidēt mušu frakciju. Visur redzams, ka fašismu
Latvijā godā. Aiz šiem iemesliem pieņēmi jaunus
„kandalu" likumus, lai strādniekus, kandalās ie-
žņaugtus, cietumos nobendētu.

Mēs zinām, ka šos karātavu likumus atbalsta
arī mācītāji — šie īmīlestības apustuļu" mācības slu-
dinātāji. Mācītāji, karātavu putni jūs esat! Jūs pa-
līdzat strādniekus nobendēt! (Troksnis. Priekšsē-
dētaja 'biedrs /. Rancans zvanī.) Zinait, ka par to
jums kādreiz strādniekiem nāksies atbildēt! Jums
reiz_ bus jāatbild nar šo strādnieku nobendēšanu!
Strādnieki ka brīvība, ta ieslodzītie — izies cīņā pret
jums! Viņi neļausies nebendēties! (Troksnis.)

6. dienas kārtības punkts — likums par
valsts zemes un Latvijas hipotēku
banku parādnieku maksājumu atlik-
šanu. Referents H. Dzelzītis. Vārds referentam,

Referents H. Dzelzītis: Apspriežamais likum-
projekts grib atvietot 1932, gada likumu par procen-
tu nomaksu atlikšanu. Patiesībā šis likums būtībā
neko negroza, tikai skaidrāk pasaka, ka maksājumi
par notecējušiem' un 1933. un 1934. gada termiņiem
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atlikti, izņemot maksājumu bankas izdevumu seg-
šanai —'72%: gada.
. 2. pantā paredzēta tāda kārtība, ka hipotēku

banka var atlikt maksājumus par tiem aizdevumiem!,
kas izsniegti jaunbūvēm, ne lielākām par 8 istabām,.
Agrāk bija ierobežojums ar 3 istabām katrā dzīvoklī,
kas tagad ir atcelts. Viss cits paliek kā agrāk.
Agrāk doma nebija pareizi formulēta, tagad, minot
attiecīgos gadus, likumam ir dots izsmeļošāks saturs.

Kommisijās vārdā lūdzu šo likumprojektu pie-
ņemt un lieku priekšā to pieņemt steidzamības kār-
tībā.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Referents
liek priekša steidzamību. Lieku steidzamību uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamī-
bu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Steidzamī-
ba vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgās de-
bates. Vārdu neviens nevēlas? Lieku uz balsošanu
pāreju uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav Kas at-
turas? Arī nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbal-
sīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt virsrakstu. (Saucie-
ni no vietām: „Nevajaga!") Virsraksts.

(Likums par valsts zemes un Latvijas hipotēku banku pa-
rādnieku maksājumu atlikšanu.)

Kas ir pret virsraksta pieņemšanu? Tādu nav.
Kas atturas? Arī nav. Virsraksts vienbalsīgi pie-
ņemts. — 1. pants.

(Par valsts zemes bankas aizdevumiem līdz 1500 latiem,
kas izsniegti lauksaimniecībām, zvejnieku, amatnieku un ap-
būviešu saimniecībām, kā arī rentniekiem un graudniekiem
augļu un kapitāla atmaksas vai deldējuma maksājumi par no-
tecējušiem un 1933. un 1934. gada terminiem atlikti, izņemot
maksājumu bankas izdevumu segšanai 7_% gadā.

Saskaņā ar šā panta pirmās rindkopas noteikumiem at-
liktie augļi un kapitāla deldējuma maksājumi nolīdzināmi pēc
zemes bankas nolīkto atmaksas vai deldējuma termiņu beigām,
tos attiecīgi pagarinot.

Piezīme. Ja valsts zemes bankas aizdevumu kopsmma
vienai saimniecībai pārsniedz 1500 latus, tad šā (1.)
panta noteikumi neattiecas uz 1500 latus pārsniedzo-
šo dalu. Šinī pantā minēto procentu un deldējuma
atlikšana nezīmējas uz aizdevumiem mākslīgo mēslu,
iegādāšanai un uz aizdevumiem, kas pārņemti no
Latvijas bankas, samaksājot pēdējai ar norēķinu ķī-
lu zīmēm.)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku 1. pantu uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1. pantu.
Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. 1. pants vienbal-
sīgi pieņemts. — 2. pants.

(Latvijas hipotēku bankas kreditētiem pilsētu un biezi ap-
dzīvotu vietu anbūviešu un amatnieku saimniecībām atlieka-
mas, izņemot V.% gadā bankas pārvaldes izdevumu segšanai,
augļu un kapitāla deldējuma maksājumi par 1933. un 1934.
gada kārtējiem pusgada termiņa maksājumiem,, ja kreditēto
objektu ienesīguma vērtība nekustamas mantas nodokļa mak-
sai nepārsniedz 3000 latus, un šo objektu dzīvojamā ēkā nav
vairāk kā 8 istabas.

Atliktie termiņa maksājumi pārnesami uz Latvijas hipo-
tēku bankas nolikto parādu deldējuma termiņu beigām, un tie
nolīdzināmi pa ousgadiem divu gadu laikā, skaitot no pārējo
deldēšanas plānā nosacīto maksājumu notecēšanas.)

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 2. pantu. Tādu nav. Kas atturas? Arī
nav. 2. pants vienbalsīgi pieņemts. — 3. pants.

(Sīkākus noteikumus šā likuma izvešanai dzīvē izdod Mi-
nistru kabinets uz zemkopības un finanču ministru priekšli-
kumu.)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku 3. pantu uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 3. pantu.
Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. 3. pants vien-
balsīgi pieņemts. Noslēguma teksts.

(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.
Ar šo atvietots 1932. gada 23. decembra likums par pro-

centu nomaksas atlikšanu (lik. kr. 238).

Vārdu neviens nevēlas? Kas ir pret noslēguma
tekstu? Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Noslē-
guma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Lieku uz balso-
šanu likumu visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likumu visumā. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav.
Likums visumā vienbalsīgi pieņemts. — Redak-
cijas kommisijās ziņojums būs nākošajā sēdē.

Iesniegts priekšlikums —
dienas kārtības 14., 19. un 20. punktu likt dienas kārtībā

7., 8. un 9. vietā.
(Saucieni: „Kas parakstījuši?") Parakstījuši

deputāti G. Mīlbergs, V. Sanders, V. Firkss u. c.
Likšu šo priekšlikumu uz balsošanu dalīta veida.
Vispirms likšu uz balsošanu priekšlikumu —

14. dienas kārtības punktu likt 7. vietā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu —

14. dienas kārtības punktu likt 7. vietā. Acimredzot
vairākums. Šis priekšlikums pieņemts; 14. dienas
kārtības punktu apspriedīsim kā 7.. — Tagad likšu
uz balsošanu priekšlikumu —

19. dienas kārtības punktu likt 8. vietā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu —

19. dienas kārtības punktu likt8. vietā. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Bal-
sošanas rezultāts: par priekšlikumu — 19. dienas
kārtības punktu likt 8. vietā — nodotas 37 balsis,
pret — 33 balsis, atturējušos nav. Priekšlikums pie-
ņemts. — Tagad likšu uz balsošanu priekšlikumu

20. dienas kārtības punktu likt 9. vietā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu —
20. dienas kārtības punktu likt 9. vietā. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Bal-
sošanas rezultāts: par priekšlikumu — 20. dienas
kārtības punktu likt 9. vietā — nodotas 34 balsis,
pret 31 balss. Priekšlikums pieņemts.

Saskaņā ar nupat pieņemtiem pārgrozījumiem,
mēs 14. dienas kārtības punktu apspriedīsim ka 7.
Šis dienas kārtības punkts ir — 1ik_u m s par

^
par-

grozījuma preses likumā atcelšanu.
— Referents B, Kalniņš. Vārds referentam.

Referents B. Kalniņš: Deputātu kungi! Saei-
mas publisko tiesību kommisijā apskatīja satversmes
81. panta kārtībā 26. aprīlī valdības izdoto pārgro-
zījumu preses likumā. Šis pārgrozījums satur sevi
noteikumu, ka turpmāk spiestuves īpašnieks var iz-
sniegt pasūtītājam neperiodisku izdevumu tirāžu vai
arī tikai dalu no tirāža vienīgi tai gadījumā,kad pa-
sūtītājs saņēmis Iekšlietu ministrijas resp. vietējas
policijas priekšnieka kvīti par obligātoriski piesūtā-
mā eksemplāra saņemšanu. Ministrija un viņas pār-
stāvji motivēja šāda pārgrozījuma

^
vajadzību ar to,

ka esot gadījumi, kad visi iespiestā neperiodiskā iz-
devuma eksemplāri; tūlīt pēc iespiešanas tiekot no
spiestuves aiznesti, bet pēc tam attiecīgās uzrau-
dzības iestādes šo neperiodisko izdevumu konfiscē-
jot, un tad jau esot par vēlu, jo visi eksemplāri jau
esot izplatīti. Ministrija vēloties tādu stāvokli no-
vērst, tāpēc viņa grib turpmāk nodibināt citu kārtī-
bu, proti tādu, ka iepriekš spiestuves vadītājiem jā-
saņem no Iekšlietu ministrijas vai vietējā policijas
priekšnieka kvīte par to, ka tie obligātoriskie eksem-
plāri, kuri no katra iespiestā izdevuma jāpiesūta mi-
nistrijai, vietējā policijā vai ministrijā saņemti.

Kommisijā par šo jautājumu radās plašas deba-
tes. Daudz kommisijās locekļu, kas vēlāk izrādījās
par kommisijās vairākumu, aizrādīja, ka šāds stā-
voklis radītu ļoti lielas grūtības. Vispirms likuma
jaunais teksts nenosaka, kad šī kvīte izdodama. Kvī-
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ti attiecīgas iestādes ierēdņi var izdot tūlīt pēc at-
tiecīga izdevuma saņemšanas, bet viņi šo kvīti var
izdot arī pec 1 vai 2 dienām; tas pats attiecas arī uz
vietējo policiju. Kommisijās locekļi minēja daudz
gadījumu no līdzšinējās administratīvās prakses, kur
gadījumos, _kad ir nācies iesniegt administrācijai šā-
du vai citādu paziņojumu un ir bijis jāsaņem apsti-
prinājums, ar šo apstiprinājumu izsniegšanu ir noti-
kusi ļoti liela vilcināšanās. Tā tad šis teksts varētu
novest pie tāda paša stāvokļa arī turpmāk.

Kommisijā tika aizrādīts arī uz to, ka diezgan
lielas grūtības var rasties tādos gadījumos, kad vie-
nai vai otrai organizācija] jāizdod kāds steidzošs pa-
ziņojums, kas dažkārt jāiespiež pat svētku dienās
un svētdienas. Kommisijās sēdē tika minēti daži
konkrēti gadījumi, kad, piemēram, slikta laika dēļ
kāds ļoti liels sarīkojums ir jāatsauc; rīkotāji iespiež
uzsaukumu, paziņojumu, kurā teikts, ka šis sarīko-
jums tiek atlikts uz 1 nedēļu, vai tamlīdzīgi. Saska-
ņa ar likuma tekstu rīkotāji tādu steidzīgu paziņoju-
mu vairs nevarēs dabūt iespiešanā, jo svētdienās
Iekšlietu ministrija Rīga ir_ slēgta, un tā tad nekādu
paziņojumu atpakaļ nevarēs saņemt.

Bez tam kommisijā norādīja uz principiālo vie-
dokli, ka šis pārgrozījums ir ļoti lielā pretrunā ar
visu līdzšinēja preses likuma garu. Preses likums
tāda vieda, kāda tas ir pieņemts Augstajā namā
1924 gada, paredzēja katras iepriekšējās cenzūras
likvidēšanu. Toreiz, 1924. gad_ā, publisko tiesību
kommisijā un tapatarī šī Augsta nama plenārsēdēs
vairākkārtīgi tika pārrunāts jautājums par iepriekšē-
jās cenzūras radīšanu, bet katrreiz vairākums šādas
cenzūras radīšanu noraidīja, atzīdams,, ka iepriekšē-
jā cenzūra periodiskiem vai neperiodiskiem izdevu-
miem nav pielaižama.
_ Tagad, turpretim, publisko tiesību kommisijā

nacas konstatēt, ka šie pārgrozījumi radīs faktiski
tādu stāvokli, kasjīdzinasies iepriekšējai cenzūrai.
Ko darīs administrācija? Viņa saņems attiecīgu ne-
periodisku izdevumu. Ja nu tas izdevums viņai ne-
patiks, tad viņa ierosinās Iekšlietu ministrijas pre-
ses nodaļa šīlzdevuma apķīlāšanu, konfiscēšanu, tā
tad, citiem vārdiem sakot — tiks ievesti tādi notei-
kumi, kas administrācijai turpmāk dos iespēju bez
jebkādam grūtībām cenzēt visus izdevumus, iekams
tie vel nav nonākuši līdz lasītājiem, iekams tie vēl
nav izplatīti. Ta tad katru neperiodisku izdevumu,
kas cenzētajam nepatiks, varēs turpmāk uz vietas
konfiscēt,- ka arī varēs paņemt to eksemplāru skai-
tu, kas jau iespiests. Turpmāk spiestuvju īpašnie-
kiem vairs nav nekādas tiesības kaut vai vienu vie-
nīgu eksemplāru, kātas likumā teikts — dalu no ti-
rāža — izsniegt uz ārieni, kamēr Iekšlietu ministrija
nav izdevusi kvīti, resp. kamēr Iekšlietu ministrija
nav pateikusi, ka neceļ iebildumus pret neperiodisko
izdevumu vai tā saturu, Publisko tiesību kommisi-
jās vairākums atzina, ka tādā gadījumā ar šo īso
pārgrozījumu preses likuma faktiski tiktu grozīts
viss preses likuma principiālais saturs, un uzskatīja
to par nepieņemamu.

Beidzot vēl jāpiezīmē, ka kommisijās locekļi,
piederoši pie dažādiem politiskiem novirzieniem,
aizrādīja, ka šis noteikums varot radīt arī ļoti nepa-
tīkamas politiskas sekas tādos asākos politisku cīņu
laikmetos, ka, piemēram, vēlēšanu laikā, kad admi-
nistrācija ar šī noteikuma palīdzību vienā otrā ga-
dījuma varētu aizturēt viņai nepatīkamo politisko
partiju velēšanu uzsaukumus, jo šie vēlēšanu uzsau-
kumi likuma nozīmē arī ir neperiodiski izdevumi.
Ta tad būtu iespējami gadījumi, kas vēlēšanu laikā,
piemēram, ar sapulču pieteikumiem, ir jau daudz-
kārt nākuši priekša, lai gan tur administrācijai ir
daudz ierobežotakas iespējamības. Tādi paši gadī-

jumi, kur parādās pilnīga administrācijas rīcības pat-
vaļa, var notikt arī ar vēlēšanu uzsaukumiem, kas
vairs nevarēs parādīties pēdējās dienās pirms vēlē-
šanām tikai_ tāpēc, ka attiecīgā administrācijas ie-
stāde vilcināsies ar kvītes izsniegšanu.

Pie šī likuma pārgrozījumu apspriešanas kom-
misijās .locekļus laikam gan pavedināja taisīt norai-
došo slēdzienu arī vēl tas apstāklis, ka ministrijas
pārstāvis publisko tiesību kommisijās sēdē paziņoja,
ka divi gadījumos viņš jau bijis spiests aizrādīt at-
tiecīgas

^
spiestuves īpašniekiem, lai viņi izsniedzot

nodrukātos eksemplārus bez ministrijas atļaujas resp.
bez kvītes, un ka steidzamos gadījumos ministrija
arī turpmāk varēšot tā rīkoties; tā piemetināja mi-
nistrijas pārstāvis. Uz to viņam jau kommisijā tika
aizrādīts, ka tas nozīmē, ka paši ministrijas ierēdņi
nav ievērojuši likumu, vai arī ir bijuši spiesti uz-
aicināt likumu neievērot, un ka tas ir labākais pierā-
dījums tam, ka šādi noteikumi gan neatbilst dzīves
iespejamībam. Ja jau pašai ministrijai" pašā sākumā
nākas no noteikumiem atkāpties un nākas pat uzai-
cināt no tiem atkāpties iestādes, kas nodarbojas ar
neperiodisku izdevumu iespiešanu, tad noteikumi ne-
atbilst dzīves vajadzībām. Aiz visiem šiem motī-
viem

^
publisko tiesību kommisijā nāca pie slēdziena,

ka šāds pārgrozījums preses likumā nav vajadzīgs.
Tapec publisko tiesību kommisijā nolēma likt priek-
ša plenārsēdei atcelt pārgrozījumu preses likumā,
kas izdots satversmes 81. panta kārtībā š. g. 26. ap-
rīlī.

Publisko tiesību kommisijās uzdevumā es šo
priekšlikumu šeit atkārtoju un lūdzu pieņemt šo li-
kumprojektu steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Referents
lūdz šim likumprojektam steidzamību. Steidzamība
nak nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
steidzamību. Tādu nav. Kas atturas. Arī nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispā-
rīgas debates. Vārds deputātam Mīibergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Priekšā celtais likums
par pārgrozījuma preses likumā atcelšanu kommisi-
jā ir noraidīts bez pamata. Ja iekšlietu resors iero-
sināja šāda likuma izdošanu, tad tam ir zināms pa-
mats. Līdzšinējā stāvoklī, kamēr nebija tāda liku-
ma, iekšlietu, resoram nebija absolūti nekādas ie-
spējas kontrolēt neperiodiskos izdevumus. Tā tad
bija atstata patvaļa kurai katrai neatbildīgai perso-
nai atnākt un nodrukāt bieži vien pretvalstiskus uz-
saukumus — lapiņas un proklamācijas. Kad tās bi-
ja izpatītas, tad tikai, vislabākā gadījumā pēc ilgāka
laika, tas policijai resp. adminisrātīvām iestādēm
nāca zināms. Šis likums, kas zdots satversmes 81.
panta kārtība, nebūt nav domāts kā preses ierobežo- ,
jums: uz periodisko presi, avīzēm un žurnāliem tas
nepavisam neattiecas. Likums ir nepieciešams, lai
dotu kaut kādu kontroles iespēju. Atsaukties uz to,
ka katra laikā nav_ iespējams atrast policijas ierēd-
ņus, nav pareizi, tāpēc ka visos policijas iecirkņos
vienmēr ir dežūras, Arī prefektūrā pastāv dežūras,
las ir arī svētdienās un svinamās dienās, kad mini-
strija nedarbojas — arī tad policijā ir dežūrējošie
ierēdņi. Ta tad tas nozīmē nevis iepriekšējas cenzū-
ras ievešanu resp. atjaunošanu, bet kārtības ieveša-
nu. Tapec šis likums ir nepieciešams.

_ Referents aizrādīja, ka kāds patvarīgs policijas
ierēdnis vai_ nu velēšanu laikā, vai kādos citos stei-
dzīgos apstākļos varot nokavēt attiecīgās kvītes iz-
sniegšanu. Bet šo likumu taču var labot, nosakot,
cik ilga laika kvīte jāizsniedz. Var nosacīt 3—5
stundas; tad nevarēs teikt, ka policijas ierēdnis tīšā
prata varētu nokavēt kvītes izsniegšanu.
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Ja vispār būtu vel kādi iebildumi pret šo liku-
mu, tad būtu labāk, ja šo projektu nodotu atpakaļ
kommisijai, kur tad to varētu papildināt.

Mēs — jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakci-
ja —? balsosim pret šī likuma noraidīšanu, lai satver-
smes 81. panta kārtībā izdotie noteikumi stātos spē-
kā. Gadījumam, ja šī likuma pieņemšana nedabūtu
balsu vairākumu, mēs liekam priekšā nodot to atpa-
kaļ kommisijai.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds depu-
tātam Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Sociāldemokrātu frakcija balsos par šo
likumprojektu, ko publisko tiesību kommisijā ir liku-
si priekšā, tāpēc ka attiecīgie noteikumi preses li-
kumā, kurus šis likumprojekts atceļ, valstij, kas grib
saukties daudz maz demokrātiska un kur nav ie-
priekšējas cenzūras, nav piemēroti. Iekšlietu mi-
nistra kungs pilnīgi veltīgi mēģināja aizstāvēt valdī-
bas izdoto pārgrozījumu preses likumā, teikdams, ka
esot spiedoša vajadzība pēc tā; ja pārgrozījumu
pr.ees likumā atceltu, tad, pēc viņa domām, nemaz
vairs nebūtu iespējams strādāt. — Ar to Mīlberga
kungs ir pateicis, ka nebūs iespējams strādāt bez
iepriekšējās cenzūras.

Mīlberga kungs, ko tas faktiski nozīmē? Ja
to atstāsim spēkā, kāds tad būs stāvoklis? — Kuru
katru drukātu strēmeli, lai tur būtu kaut laimes vē-
lējums vārda dienā, nedabūs no tipogrāfijas ārā āt-
rāk, kamēr nebūs attiecīgais eksemplārs nodots Rī-
gā Iekšlietu ministrijai, vai policijas priekšniekam
provincē —- kādam un kur, nav no likuma zināms;
kamēr tur nenonesīs un nedabūs kvīti, tikmēr attie-
cīgo izdevumu nevarēs no drukātavas izlaist. Pa-
domājiet, kādas ārkārtīgas grūtības _radīsies no ta!

Jums ir nolūks cīnīties pret strādniecības izde-
vumiem. Jūs ar šo likumu izdodat sliktu apliecību
saviem prokuroriem — ka viņi nav „fiksi" ķērāji.
Jūs gribat, lai neviens autors nedabū savu darbu no
drukātavas ārā, pirms viņš nav dabūjis kvīti. At-
tiecīgais policijas ierēdnis lasīs to drukāto darbu un
sāks to cenzēt. Ja viņam kaut kas izliksies neliku-
mīgs — kas ir likumīgs, un kas nelikumīgs, par to
mūsu policijā valda tādi ieskati, par kuriem dažu-
reiz mati ceļas stāvus —, ja viņamkas liksies neli-
kumīgs, viņš sūtīs kurjeru pie prokurora, lai tas uz-
liek, tā sakot, savu ķepu un konfiscē attiecīgo pre-
ses izdevumu. Jums ir acīs tikai kreisais spārns, bet
padomājiet, pie kādiem gadījumiem tas_ var novest
sevišķi vēlēšanu laikā provincē, kur kāds policijas
priekšnieks ir vienīgais kārtības uzturētājs! Viņš
taču pēdējā brīdī var aizturēt pretinieku izdevumu,
ja viņš ir attiecīgas pretējas partijas -karsts piekri-
tējs. Tas var ķert ne tikai sociāldemokrātu, bet arī
pilsoņu uzsaukumus. Vārdu sakot, jūs dodat pilnīgi
nemotivētu patvaļu subordinetam policijas darbinie-
kam aizkavēt drukas darbus.

Piemēram, būs vairāk lokšņu liels drukas darbs,
par ko bieži pat augstāki policijas ierēdņi nekļūst
gudri, kas tur Ir iekšā. Publisko tiesību kommisijā
bija komisks gadījums,kad Iekšlietu ministrijas aug-
stāks ierēdnis — preses nodaļas vadītājs pats atzi-
nās, ka neērtības varot būt. Piemēram, ir pilnīgi
nevainīgs drukas darbs, bet tas nodrukāts pec pīkst.
3, kad Iekšlietu ministrija ir ciet. Kvīti nevar dabūt.
Varbūt tas ir laimes novēlējums kazu diena, kas no-
tiek svētdienā, un pirmdien šis novēlējums jau bus
par vēlu. Atliek vienīgi tipogrāfijai uz savu galvu
izlaist šo drukas darbu. _ Vai jūs nemanāt, ka pre-
ses nodalās vadītājs nouāk tāda stāvoklī, ka jāatrod
kāda nelikumīga izeja? Tā ir kūdīšana, lai tipogrā-
fijas pārvalde drukas darbu izlaiž uz savu galvu. Es

piekrītu, ka preses nodaļas vadītājam ir bijusi laba
griba mīkstināt likuma bardzību, un ka likuma bar-
dzība ir pilnīgi nevajadzīga. Bieži būs tādi gadīju-
mi, ka pret draugiem, pret kuriem ir simpātijas, pret
kuriem nav nekādu aizdomu, neuzstāsies, atļaus li-
kumu pārkāpt. Bet sakait, vai tāds stāvoklis tie-
siskā valstī var būt! Ja reiz likums ir izdots, tad
tas piemērojams visiem; bet ja tas ir tā, ja to grib
piemērot visiem, tad jūs paši cietīsit.

Mūsu satversme un paredzētā preses brīvība
nekādā gadījumā nav savienojama ar iepriekšējo
cenzūru. Ja satversmes 81. panta kārtībā izdotais
pārgrozījums preses likumā paliks spēkā, tad var
būt arī tādi gadījumi, ka ja šodien drukas darbu ie-
sniedz preses nodaļai, tad kvīti var izsniegt arī pec
dažām nedēļām, jo kvītes izsniegšanas termiņš ne-
kur nav paredzēts.

Tālāk nav taču arī nekādas garantijas, kā at-
tiecīgais ierēdnis patiesi var izšķirt, vai tur ir no-
ziedzīgs nodarījums, vai nē. Bieži vien pati proku-
ratūra, kur taču sēd kompetentākas personas, labā-
ki sodu likumu pārzinātāji nekā kāds policijas priekš-
nieks, likumā kļūdās. Sakait, deputātu kungi, ko jūs
gribat no policijas priekšnieka! Ja attiecīgais dru-
kas darbs būs nācis no kāda kreisā spārna cilvēka,
tad, varbūt, viņam visi tādi darbi liksies pretval-
stiski. Pie tam vispār grūti šķirot, kas ir pretval-
stisks, un kas nē; kas vienai,partijai ir pretvalstisks,
tas otrai nav pretvalstisks, Vārdu sakot_— visa šī
lieta neiztur ne mazākās kritikas. Noraidīdami pub-
lisko tiesību kommisijias priekšlikumu, mēs tikai pa-
lielināsim policijas patvaļu pret tādu delikātu lietu,
kāds ir drukātais vārds. Lai to nepielaistu, mēs bal-
sosim par kommisijās priekšlikumu, t. i. pret satver-
smes 81. panta kārtībā izdoto grozījumu preses li-
kumā.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):
Iekšlietu ministra aizstāvētais likums ir atkal jauna
patvaļa, jauni žņaugi — preses žņaugi. Varētu pat
teikt, ka kreiso strādniecību šie žņaugi vairs neskar,
tāpēc ka kreisās strādniecības, revolucionārās strād-
niecības prese jau sen ir nožņaugta, Revolucionārai
strādniecībai, kā es jau savā laikā teicu, nav vairs
ne laikrakstu, ne vairs šīs strādniecības daļas rakst-
niekiem iespējams izdot kādu grāmatu. Viss tas
tiek konfiscēts. Šie žņaugi, ar kādiem te nāk šo-
dien, nav vairs domāti revolucionārai strādniecībai,
bet tie jau tīri hitleriski krīt atpakaļ uz jums pašiem,
uz jūsu „demokrātiskajām" mugurām.

To redzam tanī pašā laikā, kad Vācijā grāmatas
Hitlers dedzina uz sārta; Mīlbergs, kurš ir Hitlera
bēdīgs attēls Latvijā, izdod jaunus spaidu likumus,
ierobežojumus, lai kaut cik nepatīkamam rakstnie-
kam nebūtu iespējams izdot nevienu grāmatu.
(Starpsaucieni,) Man gribētos teikt, ka tas ir vej
vairāk nekā iepriekšēja cenzūra. Tas jau nozīme
katru rakstnieku, kurš šim pašam Mīlbergam bus ne-'
patīkams, iznīcināt arī materiāli. Jakāds preses iz-
devums būs iespiests, un par to būs izdotas lielas
naudas summas, tad, ja attiecīgajam policijas ierēd-
nim šī grāmata nepatiks, viņš liks to konfiscēt, un
apgabaltiesa, prokurors šo konfiskāciju apstiprinās.

Mēs zinām, kas ir apgabaltiesa. Mēs zinām, ka
tā ir tā pati buržuāzijas diktatūras paudēja; mēs zi-
nām arī, ka tos, kas aizstāv strādniecības intereses,
buržuāzija bez žēlastības notiesā. - Mēs zinām, ka
vēl nesen, kaut gan Iekšlietu ministrija bija lēmusi
par fašistiskā „Tēvijas sarga" apturēšanu, senāts lē-
mis citādi — to neapturēt. (G. Mīlbergs no vietas:
„Sauciet vien to velnu! Gan jums velns parādīs!")
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No tāda velna, kāds esat Jus, mums, revolucionā-
riem, vismazāk bailes. Mēs zinām 1, ka ja rakstnieki
nepiekrīt tai melnajai politikai, kādu piekopj Mīl-
bergs, tad notiek tas, ko šis Skuju Fridis raksta sa-
vas kalendāru lapiņas:

„Esmu vīrs cobccm dojimoit
Visiem varu sacīt: cToft!
Un jakāds «e xo _er cjry__aT_,
Dodu tam nanafirKv KymaT_!"

(Saucieni no vietām: „Tas ir „npa_Hji_Ho!") —
Mēs zinām, ka tagad_ bez izņēmuma tiks konfis-

cētas arī visas progresīvas grāmatas. Revolucionā-
ro strādniecību šie žņaugi vairs nevar skart; šie
žņaugi tagad skars pašus progresīvākos pilsoņus;
tapec arī ir noticis tas, ka kommisijā Mīlberga pat-
vaļas likums ir noraidīts. Revolucionāro strādnie-cību šis likums neskar, tāpēc ka tai vairs nav nekā-
du preses izdevumu; tapec arī kommisijā ir pieņē-
musi lēmumu par Mīlberga patvaļas likuma noraidī-šanu.

Žņaugi, jauni žņaugi ir uzlikti ne tik vien presei,
bet tādi jauni žņaugijr arī tanī sodu likumā, ko šo-
den pieņēma — pieņēma ar tam pašām «demokrātu"
balsīm. Šie žņaugi ir daudz bargāki nekā bija cara
laikos. ļ( (Sauciens no vietas: «Vai Jūs zināt cara
laikus?") Ta, piemēram, jaunajā sodu likumā ir pa-
redzēts dienas izdevumiem sods par pārkāpumiem
līdz 100 latu, bet garāka perioda izdevumiem — līdz
200 latu. Cara jaikos dienas izdevumiem bija pare-
dzēts sods apmēram 25 lati, bet garāka perioda iz-
devumiem — ne augstakpar 100 latu. To pašu re-
dzam arī pašlaik pārrunājama preses likumā.

Par šiem preses žņaugiem viens no godīgākiem
pilsoņu senatoriem, proti — senators Gruzenbergs
ir izteicies, ka cara gubernatori tiešām būtu pabrī-
nījušies, javiņi pašreiz atrastos šeit un redzētu, ka
Latvijas demokrātiskie likumi ir daudz bargāki ne-
ka cara laika likumi, kurus toreiz visa Vakareiropa
tomēr uzskatīja parvisžņaudzošākiem; «demokrāti-
jai" tie tagad jzradas par daudz humāni. Tā, lūk,
brmas šis senators Gruzenbergs. Un nav arī brī-
nums, jo pašreiz Latvija visās zēģelēs stūrē uz fa-
šismu.

Nesen vēl gribēja izdot likumu, kas attiecīgas
tiesas funkcijas nodotu atsevišķiem policistiem,' kas
visu sabiedrību padotu policijas represijām un spai-
diem. Saeima bija spiesta noraidīt šo «huligānisko
likumu". Ja atkal kommisijās pieņēma lēmumu par
šī- Mīlberga patvarības, likuma noraidīšanu, tad tā-
pec

^ ka šis likums var skart arī pašus buržujus.
Strādniecības prese jau agrāk ir iznīcināta, tādēļ, ja
arī šo likumu pieņems, tāpat kā šodien jaupieņēma
jauno sodu likumu, šis likums kritīs uz jūsu pašu
galvām!

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vispārīgās
debates par šo likumu izbeigtas. — Deputāts Mīl-
bergs iesniedzis priekšlikumu

atdot šo likumu atpakaļ publisko tiesību kommisijai.
Vārds referentam.
Referents B. Kalniņš: Deputātu kungi! Pub-

lisko tiesību kommisijā jau bija līdzīgs priekšlikums,
kādu te ir iesniedzis Mīlberga kungs, un publisko tie-
sību kommisijā šo priekšlikumu noraidīja. Motīvi
bija sekojošie.

Ja te tiks nolikts termiņš, kādā laikā jāizsniedz
kvīte, vai kaut kas tamlīdzīgs, tad jau viss šis likums
zaudē nozīmi, tad šādu.likumu vairs nav vajadzīgs
izdot, un tad paliek līdzšinējā kārtība. Publisko tie-
sību kommisijā to ta[sni arī liek priekšā. Tad ne-
tiek sasniegti tie nolūki, kādus grib sasniegt Iekš-
lietu ministrija, un ta tad šim likumam vairs nav

nekāda rezona. Tapec_ publisko tiesību kommisijās
uzdevuma lieku priekša tomēr pieņemt kommisijās
priekšlikumu — minēto likumu atcelt.

Šis likums nav vajadzīgs. Mums ir savas uz-
raudzības iestādes: prokuratūra, policija. Ja kāds
neperiodiskais izdevums pec sava satura ir vērsies
pret_ pastāvošo likumu noteikumiem, tad lai to kon-
fiscē, bet tapec nav vajadzīgs ievest kārtību, kas
līdzinās iepriekšējai cenzūrai. Šo kārtību kaut kā
grozīt vai mīkstināt nav iespējams, tāpēc es izsakos
pret šo priekšlikumu, jo tieši līdzīgs priekšlikums bi-
ja arī kommisijā un tur tika noraidīts.

Viss tas, kas tedebatēs tika izteikts it kā mi-
nēta likuma aizstāvēšanai, bija diezgan nepilnīgs.
Arī pats Iekšlietu ministris, runādams kā deputāts,
bija spiests atzīt, ka likums savā tagadējā veidā nav
īsti pieņemams. Ja tas tā,_ tad, acimredzot, arī Aug-
stajam namam šo likumu tāda veidā nevajadzētu pie-
ņemt. Dot to atpakaļ publisko tiesību kommisijai —
nozīme uzdot kommisijai darīt darbu, ko viņa pa-
tiesība jau ir izdarījusi, jo līdzīgu priekšlikumu jau
ir apspriedusi un ir atzinusi, ka tāds likums nav va-
jadzīgs un nav pieņemams.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Lieku uz bal-
sošanu deputāta G. Mīlberga priekšlikumu —

likumu par pārgrozījuma preses likumā atcelšanu atdotatpakaļ publisko tiesību kommisijai.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Mīl-

berga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret deputāta Mīlberga priekšlikumu. Beidzot lū-
dz^ pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par de-
putāta Mīlberga priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret
-- 42 balsis. Deputāta Mīlberga priekšlikums norai-
dīts, — Tagad nak nobalsošana pāreja uz likuma la-
sīšanu pa pantiem. Ludzu pacelties tos, kas ir par
pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Beidzot lūdzu
paceltļes tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav.
Par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 46 balsis, pret
— 27 balsis. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. —Ludzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Likums par pārgrozījuma preses likumā atcelšanu."

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Pie virs-raksta vardu neviens nevēlas? Lieku virsrakstu uzbalsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret virs-
raksta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par virsraksta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Tādu nav. Par virsraksta pie-
ņemšanu nodotas 47 balsis, pret to nodots 19 balsu.
Virsraksts pieņemts, — Ludzu nolasīt likuma tekstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
-Pārgrozījums preses likumā, kas izdots satversmes 81.

panta kartība 1933. g. 26. aprīlī (lik. kr. 1933. g. 104), ar šo
atcelts."

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu ne-
viens neveļas? Lieku likuma tekstu uz balsošanu.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret likuma teksta pie-
ņemšanu. Tagad Iudzu_ pacelties tos, kas ir par tā
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Tādu nav. Par likuma teksta pieņemšanu no-
dotas 49 balsis, pret — 24 balsis. Likuma teksts
Pieņemts, — Deputāts F. Menderis iesniedzi priekš-
likumu —

likumu par pārgrozījuma preses likumā atcelšanu papil-
dināt ar šādu noslēguma tekstu: „Likums stājas spēkā izslu-
dināšanas dienā."

Vārds referentam.
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Referents B. Kalniņš: Kommisijās vārdā es va-
ru izteikties par deputāta Mendera priekšlikumu. Ja
kāds likums ir atcelts, tad būtu neloģiski atļaut vēl
kādu laiku tam būt spēkā. Aiz šiem motīviem kom-
misijās vārdā es lūdzu Augsto namu deputāta Men-
dera priekšlikumu pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Referents
izsakās par deputāta Mendera priekšlikumu. Lieku
deputāta Mendera priekšā likto noslēguma tekstu uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret depu-
tāta Mendera priekšā liktā noslēguma teksta pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Mendera priekšā liktā nosēguma teksta pie-
ņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par deputāta Mendera priekšā liktā noslēguma tek-
sta pieņemšanu nodotas 47 balsis, pret — 24 balsis.
Deputāta Mendera priekšā liktais likuma noslēguma
teksts pieņemts. — Lieku uz balsošanu likumu visu-
mā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņem-
šanu visumā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
likuma pieņemšanu visumā. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Par liku-
ma pieņemšanu visumā nodotas 48 balsis, pret — 25
balsis. Likums visumā pieņemts. — Sis dienas
kārtības punkts izsmelts. —

8. un 9. dienas kārtības punkts — pārgrozī-
jums likumā par sēklas fondu un li-
kums par sēklas fondu. Referenti J. Birz-
nieks un K. Bachmanis, Prezidijs liek priekša deba-
tes par abiem šiem likumprojektiem apvienot. Iebil-
dumu naV? Pieņemts. — Nobalsošanā par šiem li-
kumiem būs par katru atsevišķi. — Vārds lauksaim-
niecības kommisijās referentam Bachmanim.

Referents K. Bachmanis: Augsti godātie tautas
vietnieki! Noteikumi un vēlāk arī likums par sek-
las fondu pastāv jau no mūsu valsts dzīves pirma-
jiem gadiem, tomēr ne laucinieki, ne pašvaldības nav
varējuši izpildīt šo likumu tā, lai tas saskanētu ar li-
kuma noteikumiem. Tādēļ ir bijis nepieciešami to
grozīt. (Troksnis.)

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): Lū-
dzu uzmanību!

Referents K. Bachmanis (turpina): Dzīvē ir iz-
rādījies, ka atmaksas sēklas fondam dažas pašval-
dībās ir aizgājušas citiem mērķiem, nevis seklas fon-
dam, tāpēc ir radušies visādi strīdi un pārpratumi.

Lai to novērstu, savā laika bija iesniegts likum-
projekts ar Šterna, Skujenieka, Kiršteina, Juraševska
un Breikša parakstiem. Šis likumprojekts paredzēja
sēklas fonda lietās jaunu kartūm Tas nodibināja
sēklas fondu pie lauku pašvaldībām un_ noteica, ka
summas, kuras laucinieki saņem no seklas fonda,
jāiemaksā pagasta kasē 2 gadu laika līdzīgas daļas,
katru gadu. viena daļa._ Talak likumprojekts pare-
dzēja, ka no sēklas parada dzēšami 20%. 4. pants
paredzēja, ka valdības iekasētie seklas fonda kapitāli
iemaksājami pagasta kasē, lai summas izdalītu pa vi-
sām lauku pašvaldībām līdzīgas dalās pec aramas ze-
mes platības. Tā bija pavisam jauna kartība, kas
novirzījās no agrākiem noteikumiem par seklas_ fon-
du un gribēja novērst sēklas fonda summu nonākša-
nu apriņķu pašvaldību rokās.

Tomēr vēlāk Skujenieka valdība izstrādāja citu
likumprojektu. Viņa grozīja likuma par seklas fon-
du, kas izdots 1925., 1927., 1928. un 1930. gadā,
10". pantu, izteicot to tāda redakcija, kāda patlaban
Augstajam namam ir celta priekša.

106pants tagad skan ta: _„Varbūtējas starpības
segšanai starp izsniegtas, atbērtas un atmaksātas
labības cenām, kā arī izdevumiem noliktavu un kal-
tētavu ierīkošanai, nepieciešamo labības tīrāmo ma-

šīnu iegādāšanai un ar atbēršanu saistīto izdevumu
segšanai, līdzekļi ņemami no 1928./29. gada papildu
budžetā sēklas iegādāšanai asignētās summas un no
sēklas fonda, pēdējo attiecīgi samazinot."

Lauksaimniecības kommisijā pieņēma šo likum-
projektu, noraidot agrāk iesniegto likumprojektu.
Budžeta kommisijā arī uzskatīja, ka 10°. pants būtu
grozāms.

Man jāziņo, ka Šterna u. c. iesniegtais likumpro-
jekts lauksaimniecības kommisijā ir noraidīts. —

Lieku priekšā Augstajam namam pieņemt šo li-
kumprojektu steidzamības kārtībā.

Bez tam man kā lauksaimniecības kommisijās
referentam kommisijās uzdevumā jāliek priekšā šā-
da pārejas formula: «Saeima nolemj: uzdot valdī-
bai stingrāk iekasēt izstāvošos sēklas parādus, at-
velkot šīs parādu summas ne tikai no sviesta un be-
kona piemaksām, bet arī no maizes labības, cukur-
biešu un citiem maksājumiem, kurus lauksaimnieks
saņem no valsts. „— Kommisijā šo pārejas formulu
ir pieņēmusi. Lūdzu arī Augsto namu to pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds bu-
džeta kommisijās referentam Birzniekam.

Referents J. Birznieks: Augsti godātie deputā-
tu kungi! Budžeta kommīisija ar balsu vairākumu ir
nolēmusi noraidīt progresīvās apvienības un citu
deputātu iesniegto likumprojektu par sēklas fondu,
kas paredz, ka sēklas fonds no Zemkopības ministri-
jas pārvedams uz lauku pašvaldībām, un tā uzbūves
un pārvaldīšanas veids ir tāds kā agrākām magazī-
nām. Budžeta kommisijā, ievērojot lauku pašvaldī-
bu grūto saimniecisko stāvokli, atzina, ka bieži vien
var rasties tāds stāvoklis, ka pašvaldības sēklas fon-
dam paredzētos līdzekļus izlieto citām vajadzībām,
bet sēklai var palikt maz. Likuma tagadējā redak-
cija neizteic visu, ko iesniedzēji ir vēlējušies. Liku-
mā jāizteicas plašāk, lai tur būtu ievesti visi fonda
pārvaldīšanas veidi.

Ievērojot to, ka patlaban sēklas izdalīšana Ir sa-
mazinājusies, budžeta kommisijā izteica domas, lai
vajadzīgo sēklu savām vajadzībām izaudzē saimnie-
cības pašas. Tam nav vajadzīgas nekādas labības
sabērtuves. Bez tam vienmēr sēklas parādus ne-
varēs atlaist; turpmāk tas vairs nebūs iespējams lī-
dzekļu trūkuma dēļ. Jaunie parādi būs jāatdod, tā-
pēc pareizāk būtu lauksaimniekus pieradināt pie zi-
nāmas taupības, lai viņi uzkrātu pavasarim vajadzī-
go sēklas labību. Valdība var iepirkt un izdalīt tikai
selekcijas stacijās izaudzēto resp. uzlaboto sēkļu,
kā tas paredzēts likumā par sēklas fondu. Aizšiem
motīviem budžeta kommisijā nolēma šo parallēlo li-
kumu, kuru iesniegusi progresīvā apvienība, no-
raidīt.

Budžeta kommisijā pieņēma, un es ludzu_ šīs
kommisijās uzdevumā Augsto namu pieņemt sēklas
fonda likuma 10. pantu tāda redakcijā, kādā tas te
iesniegts, Budžeta kommisijā pieņēma pantu ne val-
dības, bet lauksaimniecības kommisijās redakcijā.

Pārejas formulas, kas pieņemtas lauksaimniecī-
bas kommisijā, budžeta kommisijā noraidīja.

Gribu vēl paskaidrot, ka vispār izstāvošu vecu
sēklas parādu pašlaik ir vēl nedaudz vairāk par
14.000.000 latu. Ja mēs tagad pieņemsim 10°. pantu
tādā redakcijā, kādā tas celts priekšā, tad no sek-
las fonda nāksies norakstīt 6.500.000 latu. Atmak-
sājot tanī pašā laikā Latvijas bankai 5,3 miljoni latu,
kas aizņemti sēklas iegādei 1929. gada pavasari,
sēklas fondā paliks nedaudz vairāk par 2,6 miljoniem
latu resp. 2.635.000 latu.

Es lūdzu Augsto namu pieņemt šo likuma gro-
zījumu budžeta komimisijas variantā redakcija.
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Priekšsēdētaja biedrs J. Rancans: Saskaņā ar
jau pieņemto lemumuabus likumus apspriedīsim rei-
ze, bet pirms vispārējam debatēm man jāziņo, ka
vienam no šiem likumiem — pārgrozījumam likumā
par seklas fondu referents lūdz steidzamību Lieku
uz_ balsošanu šī likumprojekta — pārgrozījuma liku-
ma par seklas fondu — steidzamību, Kas ir pret
steidzamību? Tādu nav. Kas atturas? Nav. Stei-
dzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgās
debates par abiem likumiem. Vārds deputātam
Šternam.

J. Sterns (progresīvā apvienība): Augstais
namsj Sava laika, t. i. 1928. gadā — pēc plūdu ga-
da seklas fonds tika palielināts. Toreiz ar visiem
Latvijas bankas aizdevumiem tanī bija apmēram
23.000.000 latu. Seklas fondā pašā bija ap 15.000.000
latu. Toreiz, redzēdama, ka sēklas fonds pamazām
izkusīs, progresīva apvienība un demokrātiskais
centrs — 5 deputāti iesniedza likumprojektu. Šis li-
kumprojekts gribēja saglābt sēklas fondu, lai viņš
neizputētu. (Deputāti skaļi sarunājas.)

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): Es
lūdzu vairāk uzmanības!

_J. Šterns (turpina): Doma tanī likumpro-
jekta bija tāda, ka lauksaimniekiem, kas aizņē-
mušies no seklas fonda — ievērojot to, ka la-
bība bija dārgāka tad, kad to ņēma, nekā tad,
kad ta bija jādod atpakaļ —, x/s parāda, t. i. 20%
strīpojami,_ un pāreja summa iemaksājama nevis
valsts kase, bet pagastu kasēs — tad pagastu kasēs
šis kapitāls būtu ka seklas fonds uz vietas un ne
vairs tieši grauda, bet naudā; no šī kapitāla katru
pavasari lauksaimniekiem varētu izsniegt aizdevu-
mus, lai viņi iegādātos tādu sēklu, kādu viņi vēlas.
Doma bija arī tāda, ka parāds jāatmaksā divos
gados.

Mūsutoreiz iesniegto projektu nodeva kommisi-
jai. Vairāk gadu šis likums ir nogulējis kommisijā
un dienas gaismu ir ieraudzījis tikai tagad, kad tam
vairs nav nekādas nozīmes.

Tas, ko mēs, likuma ierosinātāji, toreiz paredzē-
jām, ir piepildījies. Seklas fonds ir izsīcis. Arī no
budžeta referenta mes dzirdējām, ka šis sēklas fonds
ir vairs tikai 2.600.000 latu liels,

Kur tad nu ir palicis šis sēklas fonds? — Viena
daļa paradu lauksaimniekiem ir strīpota, bet tā pā-
reja daļa. kas ir ienākusi valsts kasē, ir ielaista
valsts izdevumos un nav atmaksāta sēklas fondam.
Ta tad seklas fonds ir izsīcis, un tā nelielā summa,
kas tur velir palikusi, vairs nevar sasniegt tos mēr-
1-us, ko mes gribējām sasniegt. Tāpēc arī mums
pašiem, šī likuma ierosinātajiem, vairs nav nekādas
nozīmes to aizstāvēt un uzstāties par to.

Vienu gan tas pierāda, proti to, ka mēs toreiz
esam pareizi sapratuši stāvokli, bet, diemžēl, Aug-
stais nams toreiz negribēja to saprast, un tāpēc ta-
gad mes _ stāvam pie sasistas siles, 15 miljonu latu,
kas varēja but mušu lauku pašvaldību rīcībā, tagad
vairs nav

^
un es esmu pārliecināts, ka no jauna to

vairs nebūs, jo vairs nav iespējams tos sadzīt.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds depu-

tātam Bastjanim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Apspriežot šo

likumprojektu par seklas fondu, es arī gribētu atzī-
mēt, ka mums iet ar fondiem valsts saimniecībā. Jūs,
deputātu kungi, atcerēsities, ka vēl 1924. vai 1925.
gada, kad seklas fonds tika dibināts, labā spārna
pilsonībanaca ar norādījumiem, ka šis sēklas fonds
esot ārkārtīgi vajadzīgs, ka laucinieki pavasarī ne-
varot_apsēt savusJaukus, jo neesot līdzekļu, ar ko
iegadāties seklu; tapec jaradot sēklas fonds. Toreiz

seklas fondam prasīja ne vairāk, ne mazāk kā 2,5miljoni latu, kas_ būšot pietiekoši sēklas apgādāšanai
pavasari aumaļām. Kad šo fondu dabūja un sēklu
saka dalīt, tad apetīts līdz ar ēšanu sāka augt, un1929. gada rudenī mes nonācām līdz 23 miljoniem
latu seklas fonda.

Protama heta, ja kādam prasītu, vai Latvijā pa-
vasari var izsēt 23 miljonus latu, tad katrs atbildētu,
ka tas ir neprāts, ka tādu summu mēs neizsējam, jo
lielākai daļai laucinieku ir pašiem sava sēkla. Šī
summa bija vajadzīga tikai tāpēc, ka visus iepriek-
šejo_s gadusarī labos gadus, kad raža bija laba, un
paradu varēja atbērt ar labību, to, neatbēra. Arī
valdība nespēra nekādus soļus, lai piedzītu neatbēr-
tos seklas parādus. Protams, par to bija vainojama
Zemkopības ministrija, kuras rīcībā sēklas fonds at-
radās un atrodas_ vel šodien. Bet kā nu zemkopības
ministris, kurš nak no jaunsaimniekiem vai lielsaim-
niekiem — vecsaimniekiem, ies un piedzīs sēklas fon-
da parādus? Tapec nonācām pie tā, ka parādu sum-
ma pieauga līdz 23 miljoniem latu. Tad nu izrādī-
jās, ka pašiem savu līdzekļu bija atvēlēts ' tikai ap 15
miljonu latu, bet pāreja summa bija jāaizņemas no
Latvijas bankas. Šodien stāvoklis ir tāds, ka La-
tvijas bankas nauda — kādi 6 miljoni latu vēl šodien
nav samaksāti, ka par to maksājam procentus un
domājam, ka nākotne varēsim šādā vai tādā veidā
šo naudu Latvijas bankai atdot.

_ Tagad_ ir iesācies kāds cits process — parādu
dzēšana, tāpat ka visur, un seklas fondam ir atvēlēts
dzēst parādus par 8 miljoniem latu. Izrādās, ka šī
summa ir nepietiekoša, ka ar to nevar tikt cauri.
Tagad prasa vel līdzekļus, un šodien runā vēl par 6
miljoniem latu, ko vel dzēsīs no fonda summām.

Parādnieki, kas neatdod aizņēmumus un neie-
vēro noteikto _ dz _ešanas laiku, galvenam kārtām ir
lielie seklas ņemeji no seklas fonda. Tie šādā vai
tāda veida tagad tiek no maksāšanas vaļā. Visiem
citiem, to_ redzot, jāsaka: mes bijām muļķi, bērdami
atpakaļ seklu seklas fonda — nevajadzēja to darīt;
nebūtu to darījuši — šodien mums parāds būtu
dzēsts.

Rezultātā mēs no 15 miljonu latu lielā sēklas
fonda vienu daļu jau esam norakstījuši zaudējumos
un šodien norakstīsim otru daļu. No 15 miljoniem
latu paliek pāri, kā referents ziņoja, tikai 2,5 miljoni
latu. Šis fomdsja tad ir likvidēts. Skaidra lieta, ja
ne šogad vai nakamgadu, tad_ vēlāk zaudējumos būs
jānoraksta arī viss pārejais,_ tāpēc ka neviens vairāk
to neatdos. Diezin, vai mes arī varēsim samaksāt
paradu Latvijas bankai, un diezin, vai nebūs budže-
tā jāuzņem summas seklas paradu dzēšanai arī tiem,
kas vel nav samaksājuši.

Pie šī likumprojekta es gribēju parādīt, kā mums
iet ar tiem fondiem, kas nonāk Zemkopības ministri-
jas rīcība un pārvaldīšana. Vispār jāsaka, ka Zem-
kopības ministrija ir ta iestāde, kam dod, cik gribi,
naudu rokas, bet. iepriekš jau jāmet tai krusts ^pāri.
jo atpakaļ tik pat nekas vairs neatnāks. Tā iet ar
visiem fondiem, un tāpat ir arī ar sēklas fondu.

Protams, mes par šo likumprojektu nebalsosim.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu ne-
viens vairāk neveļas? Debates izbeigtas. — Vārds
referentiem. Referenti no vārda atsakās. — Nobal-
sošana nak pāreja uz likuma par sēklas fondu lasī-
šanu pa pantiem. Nobalsošana par pāreju uz pantu
lasīšanu izšķirsies abu kommisiju priekšlikums —

šo likumprojektu noraidīt.
Ja pāreju uz pantu lasīšanu noraidīs, būs pie-

ņemti abu kommisiju priekšlikumi — likumprojektu
noraidīt; ja pāreju uz pantu lasīšanu pieņems, tad
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kommisiju priekšlikumi atkritīs. — Lieku uz balso-
šanu pāreju uz likuma par sēklas fondu lasīšanu pa
pantiem. Lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju uz
pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu noraidīta. Likums par sēk-
las fondu noraidīts. — Nobalsošanā nāk pāreja
uz pārgrozījuma likumā par sēklas fondu lasīšanu
pa pantiem. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju
uz pantu lasīšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par pāreju uz pantu lasīšanu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Par
pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 45 balsis, pret —
24 balsis. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. — Lū-
dzu nolasīt likuma virsrakstu. (Saucieni no vietām':
«Nevajaga lasīt!")

Sekretārs J. Kauliņš:
«Pārgrozījums likumā par sēklas fondu."

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu ne-
viens nevēlas? Lieku virsrakstu uz balsošanu. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbal-
sīgi pieņemts, — Likuma nolasīšanu Augstais nams
nevēlas. — Ievada teksts.

(Likumā par sēklas fondu (lik. kr. 1925. g. 27, 1927. g. 55,
1928. g. 93 un 1930. g. 53) 16. pantu izteikt tā:)1

Vārdu neviens nevēlas ? Lieku ievada tekstu
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ieva-
da teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Ievada teksts vienbalsīgi pieņemts. — 10.
pants.

(Varbūtējas starpības segšanai starp izsniegtās, atbērtās
un atmaksātās labības cenām, kā arī izdevumiem noliktavu
un kaltētavu ierīkošanai, nepieciešamo labības tīrāmo mašīnu
iegādāšanai un ar atbēršanu saistīto izdevumu segšanai lī-
dzekļi ņemami no 1928./29. gada papildu budžetā sēklas iegā-
dāšanai asignētās summas un no sēklas fonda, pēdējo attiecīgi
samazinot.)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku 10. pantu uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 10.pan-
ta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par 10". panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Par 10".
panta pieņemšanu nodotas 45 balis, pret —• 24 bal-
sis. 10. pants pieņemts. — Lieku uz balsošanu li-
kumu visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret li-
kuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par likuma pieņemšanu visumā. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par li-
kumu visumā nodotas 47 balsis, pret — 24 balsis.
Likums visumā pieņemts. — Redakcijas kommi-
sijās ziņojums būs nākošajā sēdē. — Vēl ir iesniegta
pārejas formula, ko lūdzu nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Saeima nolemj uzdot valdībai stingrāk iekasēt izstāvo-

šos sēklas parādus, atvelkot šīs parāda summas ne tik vien
no sviesta un bekona piemaksām, bet arī no maizes labības,
cukurbiešu un citiem maksājumiem, kurus parādnieki saņem
no valsts."

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu ne-
viens nevēlas? Referents ziņo, ka šī pārejas formu-
la budžeta kommisijā noraidīta, bet lauksaimniecī-
bas kommisijā pieņemta. Lieku iesniegto pārejas
formulu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-

celties tos, kas ir par pārejas formulas pieņemšanu.
Beidzotjūdzu pacelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Tādu nav. Par pārejas formulu nodots 30 bai-
su, pret to nodota 41 balss, atturējušos nav. Pār-
ejas formula noraidīta. —

Iesniegts priekšlikums i
sēdi slēgt

Priekšlikumu parakstījuši deputāti V. Pusuls,
E. Laimiņš, J. Trasuns u. c. Vārds deputātam Bast-
janim pret šo priekšlikumu.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gi! Es tiešam nesaprotu, kāpēc tagad liek priekšā
sēdi slēgt, kad tikai dažas minūtes atpakaļ tie paši,
kas tagad sēdi grib slēgt, lika priekšā sēdi noturēt
arī rīt. Ja jums k vajadzīga ekstra sēde, ja sēde
jānoliek rīt, kapēc_ tagad, kad pulkstens 9 vēl
nav, jus gribat šo sēdi slēgt? Lejiņa kungs, rītdie-
nas sēdei neatrazdams piekrišanas, atkal tikai dažus
brīžus atpakaļ lika priekšā nolikt divas sēdes pirm-
dien. Jūs sakāt, ka gribot iesniegt tādu priekšliku-
mu, un tai paša laika šo sēdi liekat priekšā slēgt.
Ja jūs_ negribat sēdi turpināt šovakar, tad nelieciet
priekša nolikt sēdi vai nu rīt, vai pirmdien. Mēs
esam pret_ to, ka tagad šo sēdi slēdz, bet esam par
tās turpināšanu, jo mums priekšā stāv ļoti daudz
svarīgu jautājumu, starp citu arī likums par dubul-
tiem amatiem, kas būtu jāpieņem jau šovakar.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai kāds vēlas iz-
teikties par šo priekšlikumu? Nevēlas. — Lieku de-
putātu Pusula, Laimiņa u. c. iesniegto priekš-
likumu —

sēdi slēgt
uz balsošanu. Lūdzu pacelties to, kas ir par sēdes
slēgšanu, Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret sē-
des slēgšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Balsošanas rezultāts: par sēdes
slēgšanu nodotas 37 balsis, pret — 31 balss. Tā tad
nolemts šīs dienas sēdi slēgt. — Vārds redakcijas
kommisijās referentam Eliasam.

Referents _K. Eliass: Cienītie deputātu kungi!
Likuma par pārgrozījuma preses likumā atcelšanu
redakcijas kommisijā liek priekšā sekojošos grozī-
jumus.

Vispirms _— virsrakstā strīpot pēdiņas, ku-
ras ielikti vārdi «pārgrozījums preses likumā".
(Troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu depu-
tātu kungus apmierināties, lai stenografistes varētu
ko neko arī uzrakstīt!

Referents K. Eliass (turpina): Pēc vārdiem
«26. aprīlī" liekams kommats, bet pēc iekavām kom-
mats strīpojams, Tāpat strīpojami vārdi «ar šo" un
to vietā liekama domu zīme. — Tie ir visi pārlabo-
jumi šinī likumā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi
pret redakcijas kommisijās priekšā liktiem pārlabo-
jumiem? Iebildumu nav. Tie apstiprināti. —

Nākošā sēde būs 20. jūnijā pīkst. 10.
Šī sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 20.46.)
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Saturs.
1. Atvaļinājuma piešķiršana deputātiem . 703
2. Sēklu tirdzniecības un tās kontroles likums (redakci-

jas kommisijās ziņojums):
L. Ozoliņš, referents 703

3. Pārgrozījums likumā par sēklas fondu (redakcijas
kommisijās ziņojums):

L. Ozoliņš, referents 704
4. Likums par sodu likuma un disciplinārsodu likuma ie-

vešanu (redakcijas kommisijās ziņojums):
L. Ozoliņš, referents 704

5. Likums par valsts zemes un Latvijas hipotēku banku
parādnieku maksājumu atlikšanu (redakcijas kommi-
sijās ziņojums):

L. Ozoliņš, referents 704
6. Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (kārtējie

izdevumi):
J. Birznieks, referents 724, 737
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) 705,

707, 708, 721
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 718
J. Bērziņš (zemnieku savienība) 720
L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-

valdību krievu darbinieku apvienība) . . . 722
R. Ivanovs, valsts kontrolieris .......722

' ' F. Menderis (sociāldemokrāts) 725
P. Rūtiņš (strādnieku un zemnieku frakcija) . 733
P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija) . . . 734
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 736
A. Rudevics (sociāldemokrāts) 743

7. Nākošā sēde . 750

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta! —

Dienas kartība: prezidija ziņojumi, redakcijas
kommisijās ziņojumi, valsts budžets 1933./34. saim-
niecības gadam;, — Iebildumu pret dienas kārtību
nav? Dienas kārtība pieņemta. —

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi.

—Deputāts J. Rancans lūdz piešķirt viņam atvaļi-
nājumu ceļojumam uz ārzemēm no š. g. 22. jūnija
līdz š. g. 10. jūlijam. Prezidijs atbalsta šo lūgumu.
Vai Augstajam namam ir kādi iebildumi pret atva-
ļinājuma piešķiršanu? Iebildumu nav. Atvaļinājums
piešķirts. — Deputāts Lūkass Ozoliņš lūdz piešķirt
viņam atvaļinājumu ceļojumam uz ārzemēm no š. g.
21. jūnija līdz š. g.20. jūlijam. Prezidijs atbalsta šolū-
gumu, Vai Augstajam namam ir kādi iebildumi pret
atvaļinājuma piešķiršanu? Iebildumu nav. Atvaļi-
nājums piešķirts. — Deputāts Dž. Hans lūdz piešķirt
viņam atvaļinājumu no š. g. 19. līdz 22. jūnijam.
Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Vai Augstajam namam
ir kādi iebildumi pret atvaļinājuma piešķiršanu?
Iebildumu nav. Atvaļinājums piešķirts. — Līdz ar
to 1. dienas kārtības punkts izsmelts, —

2. dienas kārtības punkts — redakcijas
kommisijās ziņojumi. Vārds redakcijas
kommisijās referentam L. Ozoliņam.

Referents L. Ozoliņš: Man Augstajam namam
jāziņo, ka redakcijas kommisijā sēklu tirdzniecības
un tās kontroles likumā ir izdarījusi tikai vienu la-
bojumu, proti — vārdā «ministris" galotnē ir strīpo-

27. J

jusi burtu „i". — Vairāk nekādu pārlabojumu šinī
likuma nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai Augstajam na-
mam ir kādi iebilduirn pret redakcijas kommisijās
pārlabojuma apstiprināšanu? Iebildumu nav. Tas
apstiprināts.

Referents L. Ozoliņš: Pārgrozījuma likumā par
seklas fondu redakcijas kommisijā nekādus laboju-
mus nav izdarījusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai Augstajam na-
mam ir kādi iebildumi pret šo reakcijas kommisijās
ziņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts.

Referents L. Ozoliņš: Likumā par sodu likuma
un disciplinārsodu likuma ievešanu redakcijas kom-
misijā nekādus labojumus nav izdarījusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi
pret šo redakcijas kommisijās ziņojumu? Iebildu-
mu nav. Tas ievērots.

Referents L. Ozoliņš: Likumā par valsts zemes
un Latvijas hipotēku banku parādnieku maksājumu
atlikšanu redakcijas kommisijā 2. panta 2. rindā vār-
da «atliekamas" vietā ir likusi vārdu «atliekami"; tā
tad attiecīgie vārdi saskaņoti daudzskaitlī. Citu la-
bojumu šinī likumā nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi
pret redakcijas kommisijās pārlabojumu apstiprinā-
šanu? Iebildumu nav. Šie pārlabojumi apstiprināti.
— Līdz ar to 2. dienas kārtības punkts izsmelts. —

3. dienas kārtības punkts — valstsbudžets
1933./34. saimniecības gadam Referents
J. Birznieks. — Pārejam uz kārtējo izdevumu ap-
spriešanu pa daļām. I daļa — Valsts prezi-
dents.
(Tek.

Nr. Ls Ls

I. Valsts Prezidents.
IV. 1 § 1. Atalgojumi. .

1 Algas un piemaksas 65.466.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 1.000.— 66.466.—

2 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 300.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 4.100.— 4.400.—
3 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana ... . . 15.200.—

2 Satiksmes līdzekļu
uzturēšana . . . 4.000.—

3 Citi saimniecības
izdevumi .... 3.650.—

4 Ēku un telpu teko-
šais remonts . . 8.300.— 31.150.—

4 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi . . . _ . . 2.500.—

2 Zinātnes unmāks-
slas priekšmeti . 800.—?

7 Apģērbi, apavi un
veļa .... 100.— 3.400.—

5 § 9. Reprezentācijas izdevumi.
2 Reprezentācijas izdevumi ar

noreķinašanos 10.000.—
6 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 1.388.—
7 V. 81 § 87. Ordeņu domes.

1 Lāčplēša kara or-
deņa dome . . . 9.500.—

2 Triju zvaigžņu or-
deņa dome . . . 5.100.— 14.600.—

Kopā 131.404.—
Paredzēts ietaupīt . . . 1.314.—
Kopā I daļai ..... 130.090.—.)

11*1^
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Vardu pie I daļas_ neviens nevēlas. Deputāts
P. Leikarts liek priekša:

,.Izdevumu I daļā § 1. atalgojumus samazināt par Ls
10.000.—."

Referents izsakās pret šo priekšlikumu. Lieku
deputāta Leikarta priekšlikumu uz balsošanu. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par deputāta Leikarta
priekšlikumu. Par šo priekšlikumu nodots tikai 16
balsu. Nepietiekošs balsu skaits. Deputāta Leikar-
ta priekšlikums atkrīt. — Nobalsošanā nāk kārtējo
izdevumu I daļa kommisijās redakcijā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret kārtējo izdevumu I daļas pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par kār-
tējo izdevumu I daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par kārtējo izdevumu I
daļu nodotas 32_ balsis, pret to nodots 18 balsu, at-
turējušies 2. Kārtējo izdevumu I daļa pieņemta. —
Kārtējo izdevumu II daļa — Saeima.
(Tek.
Nr. Ls Ls

II. Saeima.
8 V. 2 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 915.052.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 62.530.— 977.582.—

9 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 4.980.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 13.800.— 18.780.—

10 § 3. Saimniecības izdevumi.
1 Ēku un telpu uztu-

rēšana 20.000.—
2 Satiksmes līdzekļu

uzturēšana . . . 3.000.—
3 Citi saimniecības

izdevumi .... 9.000 —
4 Ēku un telpu teko-

šais remonts . . 5.000.— 37.000 —

11 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi . . . L . 5.000.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 7.000.—

7 Apģērbi, apavi un
veļa ..... . 1.000.— 13.000.—

12 § 6. Izdevniecības izdevumi.
3 Pārskati, instrukcijas, formu-

lāri u. c 13.000 —
13 § 9. Reprezentācijas izdevumi.

2 Reprezentācijas izdevumi ar
norēķināšanos 6.200.—

14 § 11. Dalību naudas un konferences.
1 Dalību naudas . . 1.500—
2 Ceļa izdevumi . . 5.000.— 6.500.—

15 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 18.659 —

16 V. 83 § 99. Dažādi izdevumi.
4 Neparedzamiem izdevumiem

Saeimas prezidija rīcībā . . 5.000.—

Kopā 1.095.721.—
Paredzēts ietaupīt . . . 10.957.—
Kopā II daļai 1.084.764.)

Vārds deputātam Leikartam.
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Es lie-

ku priekšā samazināt Saeimas atalgojumus par
300.000 latiem. Protama lieta, jūs teiksit, ka tas ne-
kas nav, ka tā ir sīka summa u. t. t.; tā jau to var
teikt — bet cik nav tādu vietu, kur varētu ko ietau-
pīt, un kas kopsummā dotu stipri daudz. Bez tam
vēl tam faktam, ka pati Saeima sev ievērojami un
jūtami samazinātu algas, būtu ārkārtīgi liela morā-
liska nozīme. Tad arī tam tievajam galam, kuru jūs

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

esat pamatīgi apcirpuši, tas būtu vieglāk panesams,
jo ja tie, kas atrodas priekšgala, sev samazinātu al-
gas, tad arī mazie ļaudis būtu ar mieru vieglāk pa-
nest krizes laika grūtības.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu par kārtējo
izdevumu II daļu vairāk neviens nevēlas? — Pie
kārtējo izdevumu II daļas deputāts P. Leikarts ie-
sniedzis priekšlikumu —

lieku priekšā kārtējo izdevumu II dajas § 1. (Nr. 8) —
atalgojumi — samazināt par Ls 300.000.—.

Referents izsakās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Leikarta priekšlikumu, Par šo priekšlikumu
nodotas tikai 6 balsis. Nepietiekošs balsu skaits.
Tas atkrīt. — Tagad nāk nobalsošanā kārtējo izde-
vumu II daļa kommisijās redakcijā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret kārtējo izdevumu II daļas pieņemša-
nu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par kārtējo
izdevumu II daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav; Par kārtējo iz-
devumu II daļu nodota 51 balss, pret — 1 balss. Kār-
tējo izdevumu II daļa pieņemta. — Kārtējo izdevumu
III daļa — Ministru kabinets. —

(Tek.
Nr. Ls Ls

III. Ministru kabinets.

a. Ministru kabinets un valsts kanceleja.

17 V. 3 § 1. Atalgojumi.
1 Algas unpiemaksas 144.572.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... 480.— 145.052.—

18 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 3.640.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi .... . 2.900.— 6.540—
19 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana 3.100.—

2 Satiksmes līdzekļu
uzturēšana . . . 3.300.—

3 Citi saimniecības
izdevumi .... 250.—

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . 100.— 6.750 —

20 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi 100.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti 100.— 200 —

21 § 6. Izdevniecības izdevumi.
3 Pārskati, instrukcijas, formu-

lāri u. c 1.500 —
22 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 3.143—
23 V. 49 § 51. Piemaksas dažādiem uzņēmu-

miem.
1 Latvijas telegrāfa aģentūrai

(pielikums Nr. I) 41.111.—
Kopā 204.296.—
Paredzēts ietaupīt . . . 1.631.—
Kopā Ministru kabinetam

un valsts kancelejai . 202.665.—

b. Valsts statistiskā pārvalde.

24 V. 74 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 203.373.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki 10.776.— 214,149.—

25 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Geja izdevumi . . 4.000.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi .... . 24.700.— 28.700 —

23
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Tek.
Nr. Ls ' Ls

26 § 3. Saimniecības izdevumi.
1 Eku un telpu uztu-

rēšana 2.000.—?

3 Citi saimniecības
izdevumi ... 1.900.—

4 Eku un-telpu teko-
šais remonts . 600.— 4.500.—

27 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi . . . L . 322.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti 600.—? 922.—

28 § 6. Izdevniecības, izdevumi.
1 Grāmatas 60.000 —

29 V. 2 § 12. Tautas nobalsošanas izdevumi 8.500.—

30 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 4.375.—

31. V. 74 § 83. Skaitīšanas izdevumi.
1 Lauksaimniecības skaitīšana . 35.000.—

Kopā 356.146 —
Paredzēts ietaupīt . . ? 3.561.—

Kopā valsts statistiskai
pārvaldei 352.585.—

Kopā III daļai .... 355.250.—.

PIELIKUMS Nr. I
(pie valsts izdevumu budžeta tek. Nr. 23).

Latvijas telegrāfa aģentūras budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Pelņa.

§ 1. Kiosku un apgādniecības ie-
ņēmumi 119.800.—

§ 2. Kursu, sludinājumu un laik-
rakstu abonementa ieņēmumi 52.300.—?

§ 3. Redakcijas daļas ieņēmumi . 58.270.—
§ 4. Dažādi ieņēmumi 2.000.—
§ 5. Valsts piemaksa 41.111.—?

Kopā . . . 273.481.—

II. Zaudējumi.

§ 1. Atalgojumi 96.931.—
§ 2. Uzņēmumu piemaksa pensiju

fondam 1.888.—
§ 3. Pārvaldes izdevumi .... 13.700.—
§ 4. Saimniecības izdevumi . . . 8.400.—?

§ 5. Operatīvie izdevumi .... 153.752.—

274.691.—
Paredzēts ietaupīt _________

Kopā . . . 273.481.—.)

Vārds deputātam Leikartam.
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Te es

lieku priekšā samazināt atalgojumus un galīgi strī-
pot izdevumus satiksmes līdzekļu uzturēšanai —
3300 latu, jo pārvaldes izdevumos ir otrs postenis,
kur ceļu izdevumiem paredzēts 3340 latu. Man šķiet,
ka ar tiem vajadzētu pietikt. Tagad šie satiksmes
līdzekļi tiek uzturēti ne tikai tam, lai varētu izbraukt
dienesta darīšanās, bet beidzama laika, ka tas ir pie-
rādījies, šie satiksmes līdzekļi ļoti bieži tiek izlietoti
privātām vajadzībām un aģitācijas nolūkos. Man
šķiet, ka tautai nav jādod neviens santīms, lai ap-
kalpotu kungu privātās vajadzības un viņu aģitācijas
nolūkus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie kārtējo izdevu-
mu III daļas vārdu vairāk neviens nevēlas? Vārds
referentam. (Referents J. Birznieks no vietas: „Es
esmu pret deputāta Leikarta priekšlikumu!") — Pie
kārtējo izdevumu III daļas deputāts P. Leikarts ir
iesniedzis 2 priekšlikumus:

„1) § 1. (Nr. 17) atalgojumus samazināt par Ls 50.000.— un
2) Nr. 19 —? satiksmes līdzekļu uzturēšanas izdevumus Ls
3300 — strīpot."

Referents izsakās pret abiem priekšlikumiem.
Lieku uz balsošanu deputāta Leikarta pirmo nupat
nolasīto priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Leikarta pirmo priekšlikumu. Par to
nodots tikai 18 balsu. Nepietiekošs balsu skaits. Tas
atkrīt. — Lieku tagad uz balsošanu deputāta Leikar-
ta otro priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Leikarta otro priekšlikumu, Par to
nodots tikai 19 balsu. Nepietiekošs balsu skaits. Arī
šis priekšlikums atkrīt. — Tagad nāk nobalsošanā
kārtējo izdevumu III daļa kommisijās redakcijā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret kārtējo izdevumu III
dajas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par kārtējo izdevumu 111 daļas pieņemšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Par kārtējo izdevumu III daļu nodotas 33 balsis, pret
to nodots 20 balsu, atturējušies 2. Kārtējo izdevumu
III daļa pieņemta. —• Kārtējo izdevumu IV daļa —
Valsts kontrole.
(Tek.

Nr. Ls Ls

IV. Valsts kontrole.

32 V. 4 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 923.920.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 4.864.— 928.784.—

33 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa jzdevumi . . 32.000.—
2 Citi pārvaldes izde-

vumi .... . 10.780.— 42.780.—

34 § 3. Saimniecības izdevumi.
1 Ēku un telpu uztu-

rēšana 7.800 —
2 Satiksmes līdzekļu

uzturēšana . . . 3.600.—
3 Citi saimniecības iz-

devumi 1.580.—
4 Eku un telpu teko-

šais remonts . . 3.400.— 16.380.—

35 § 4. Inventāra jauniegādāšana '.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi . . . . . 900.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 500.—

7 Apģērbi, apavi un
veļa 100.— 1.500.—

36 § 6. Izdevniecības izdevumi.
3 Pārskati, instrukcijas, formu-

lāri u. c 6.500 —
37 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 18.176.—

Kopā 1.014.120.—
Paredzēts ietaupīt . . . 10.141.—

Kopā IV daļai .... 1.003.979.—.)

Vārds deputātam Leikartam. (Starpsaucieni pa
kreisi.)

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): — Ne-
ļeiksti pa starpu! Stāvi klusu! —

Valsts kontrole ir tāds iestādījums mūsu valstī,
kam vajadzētu skatīties uz to, lai būtu likumība un
taisnība un nekādas summas neaizietu neceļus, lai
līdzekļus izlietotu saskaņā ar likumu un arī saskaņā
ar sirdsapziņu; tāpēc ir domāts tā, ka Valsts kontro-
les ierēdņiem jābūt morāliskā ziņā izciliem cilvē-
kiem. Sakarā ar to viņiem atalgojums paredzēts
15% augstāks neka pārējiem ierēdņiem. Pret to ne-
varētu būt nekādu iebildumu, ja tikai Valsts kon-
trole būtu savu uzdevumu augstumos. (Starpsau-
cieni.) Tomēr, ja metam skatu atpakaļ visos La-
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tvijas pastāvēšanas gados, tad, diemžēl, redzam ...
(A. Veckalna starpsauciens) — stāvi klusu, bezdarb-
nieku vadoni! (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu ne-
traucēt runātāju!

P. Leikarts (turpina): Es zinu, ka jums mana
runa ārkārtīgi nepatīk; jums gribētos, lai manis šeit
nebūtu, lai es nevarētu atklāt lietas, kas jums ir tik
nepatīkamas. Diemžēl, es esmu šurp sūtīts, un man
ir jārunā. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu ne-
traucēt runātāju.

P. Leikarts (turpina): Ja metam skatu atpakaļ
Latvijas pastāvēšanas gados, tad redzam ka Valsts
kontrole nav bijusi savu uzdevumu augstumos. Tas
ir noteikts vispārīgs atzinums, ne tikai šeit Saeimā
pie tiem deputātiem, kam ir sirdsapziņa, un kam ir
kaut cik objektīvs skats uz lietām, bet tas ir vispārīgs
tautas atzinums. (Starpsaucieni.) Nevienu lielāku
panamu, nevienu veikalu ar valsts naudu Valsts kon-
trole nav atklājusi. Var teikt, ka Valsts kontrole
patiesība mums ir bijusi par postu. (Starpsaucieni.)
Aiz Valsts kontroles taisni ir slēpušies, cilvēki, kas ir
izdarījuši vislielākās panamas Latvijā.

Vai tiešām Valsts kontrole _ nevarēja neko at-
klāt? Vai Valsts kontrolei tiešām jau sen nebija zi-
nāms, kur tie bieži mājo? Vai Valsts kontrolei jau
sen nebija zināms, ka Latvija ir kāds Al-Kapone?
Jau no apgadības_ministrijas laikiem šis Al-Kapone
ir dzinis visdažādākos veikalusun ir nodarījis valstij
vislielākos zaudējumus. Un tā tas turpinās tagad
dien diena, Jājautā: kur ir Valsts kontroles vērīgā
acs? Valsts kontrolei vajadzēja sekot, kur vien šis
Al-Kapone parādās un taisa veikalus, vajadzēja rau-
dzīties, kas tur īsti notiek. Diemžēl, Valsts kontrole
to nav darījusi. Deputāts Kiršteins šeit runāja par
finiera lietam,_ bet tanī pašā Jaikā Al-Kapone taisa
savastnachinacijas, pret kurām Valsts kontrole ir
bezspecīga._ Valsts kontrole parasti rīkojas tā, ka
nepaiet garam dažu santimu ļztrūkumam, bet zaudē-
jumus, kur aiziet simtiem, tūkstošiem un miljoniem
latu, neredz.

Mēs zinām, ka arī Saeimā ir kāda sevišķi ievē-
rojama veikalnieku partija; un kur vien pieskaras šīs
veikalnieku partijas līderi, tur zāle vairs neaug. (Sau-
ciens no vietas: „Tikai purvs!") Šie cilvēki gadu
gada ir veikalojuši, visādām machinācijām ir grābuši
no valsts kases naudu. Un atkal Valsts kontrole ir
bijusi bezspēcīga. Lai tikai atceramies visas tās lie-
tas, ka ... — (sauciens pa labi: „Tiltu būves!") —
„Transitu", „Latu", „Uniona banku"! — (sauciens
pa labi: „Cementa mucu zagšanu!") — Par tām arī
runāsim! — (Starpsaucieni pa labi.)

Šeit ir bijušā satiksmes ministra K. Krieva grā-
matiņa —- „Kā saimnieko Latvijas dzelzceļi". Šinī
grāmatiņa bij. satiksmes ministris pierāda, ka Satik-
sme ministrija pārmaksā Caldera firmai par katra
gulšņa sucinašanu Ls 2 50. Kas no jums apgāzīs šos
skaitļus? Vai tas līgumsmav bijis arī Valsts kontro-
le, un vai tanī neredzam tādus skaitļus, ka katram,
kam daudz maz ir darīšana ar praktiskiem darbiem,
redzams, ka tie ir pārspīlēti? Valsts kontrole tos
neredz. Viņa neceļ iebildumus, ka gulšņu sūcināšanu
nodod Caldera firmai, pārmaksājot par katru gulsni
Ls 2.50, kas iztaisa katru gadu miljoniem latu zaudē-
jumu — kopsummā 10 miljonu latu par visu to lietu.
(J. Birznieks no vietas: „Šausmas!") Jā, tās ir
šausmas (sauciens pa labri „Ka nenāk Leikarta ka-
bata!"), šausmas, par kuram pat akmeņiem jābrēc!
Neviens Satiksmes ministrijas ierēdnis, kas šai gran-

diozajā panama iejaukts, nav apgāzis bij. satiksmes
ministra Krieva skaitļus.

Bet paklausaitieS', ko raksta „Brīvā Zeme" par
šo lietu! —

„Beigās vēl gribu atzīmēt", tā raksta Krievs,
„ka pec šī bēdīgi-slavenā līguma noslēgšanas „Brī-
va zeme" (sk. Nr. Nr. 26., 27. no 3. II un 4. II 25. g.)
bija ievietots raksts„Gulšņu mērcētava", kura beigu
slēdziens skan sekosi: „Ar „Calders Ltd." Londonā
par gulšņu sūcināšanu ir noslēgts līdz šim vislielākais
līgums. Pēc viņa valsts kasei 12 gadu laikā jāiz-
maksā firmai 850.000:000 rubļu, bet ietaupījumu caur
sucinašanu iekrāsies 126.000.000 rubļu. Ar to ir pa-
beigts lielais gulšņu mērcētavas ierīkošanas darbs,
par kuru sevišķa atzinība pienākas dzelzceļu galve-
najam direktoram inž. Andrejam Rodem, techn. dir.
Kārlim Timuškam, viņa palīgam inž. Kārlim Paeglim,
techniskas daļas vadītājam inž. Eduardam Bērzpu-
nam, sevišķu uzdevumu inž. Eduardam Ramanim un
beidzot gulšņu mērcētavas organizatoram un vadī-
tajam

^
inž. Jānim Kūlim, kuram visvairāk ir bijis jā-

strādā pie šīs grandiozās ierīcības ievešanas,"
Jāatzīstas, ka „Br. Zemei" šoreiz ir taisnība, un

izvestais darbs resp. noslēgtais līgums tiešām ir tik
grandiozs, kādu nekur citur pasaulē neatradīsim. No
augstāk pievestiem salīdzinājumiem ar citām val-
stīm, kā arī izlabojot dzelzceļu virsvaldes „izkalku-
leto" pašizmaksas aprēķinu, mēs redzējām, ka caur-
mērā viena priežu gulšņa piesūcināšanas cena ar
kreozoteļļu pēc Rūpinga metodes ir no Ls 1.40 līdz
Ls 1.60, kamēr mūsu dzelzceļu virsvalde firmai mak-
sa ap Ls 4.10—4.30, tādā kārtā pārmaksājot par
katra gulšņa piesūcināšanu ne mazāk par Ls 2.50,
kas par visiem 12 līguma gadiem, rēķinot pavisam
ap 4 miljoni gulšņu resp. citu koka materiālu, iztai-
sīs tikai ap 10 miljoniem latu.

Mums noteikti jāapgalvo, ka noslēgtais līgums
ir viens no_ lielākiem kauna traipiem, kādi vien La-
tvijas pastāvēšanas laikā ir notikuši. Ja līdzīgs ga-
dījums būtu noticis kādā citā valstī, tad droši ne-
viens, kam tikai ir bijis sakars ar šī „slavenā" līguma
noslēgšanu, vismaz neatrastos vairs savā dienestā,
Mēs turpretim par sekmīgu darbību apbalvojam ar
ordeņiem."

Šādu slēdzienu taisa bij, satiksmes ministris
Krievs. Te apvainoti Valsts kontroles un Satiksmes
ministrijas darbinieki. Ja šie skaitli nebūtu bijuši pa-
matoti, tad taču šie kungi laikam gan būtu saukuši
autoru pie tiesas atbildības, bet tas nav darīts — vi-
ņi nav iedrošinājušies kustināt šo lietu. Tāds ir lie-
tas patiesais stāvoklis.

„Brīvā Zeme" ņēmās šos kungus slavināt. Tas
tik esot grandiozs līgums! Droši vien, arī „Brīva-
jai Zemei" būs par šo lielīšanu un atbalstīšanu labs
kumoss no Caldera firmas atlēcis!

Šogad vai nākošgad izbeidzas līgums ar Calde-
ra firmu, jo minētā firma gulšņu piesūcināšanu ir pa-
ātrinājusi, bet mēs nekā nedzirdam par līguma gro-
zīšanu. Ne presē, ne arī citur tādas ziņas nav dzir-
dētas. Vai Valsts kontrole ir painteresējusies par
šo lietu? Nav brīnums, ka arī turpmāk nenoslēdz
līgumu par tādu pašu cenu un vēlreiz nenosviež ze-
mē 10.000.000 latu. (P. Ulpe no vietas: «Attiecīgās
kabatas!") — Nūja, attiecīgas kabatas!

Tādās pat domās kā es un bij. satiksmes mini-
stris Krievs ir arī vēl citi. Man te pie rokas ir vie-
na aģitācijas brošūriņa, jaunsaimnieku un sīkgrunt-
nieku partijas Ziemeļlatvijas rajona izdota. Ko mēs
te lasām? — „Zemnieku savienības „dabiskie vado-
ņi", ka viņi paši sevi dēvējas, partijas politiskais
zieds visus šos gadus irbijis līdz galvai iestidzis
grandioza_ stila korrupcija, spekulācijā un valsts iz-
mantošana." — (G. Mīlbergs no vietas: „Kas to

23*
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raksta?") To raksta jūsu partijas biedri — jaunsaim-
nieku un sīkgruntnieku partija savā izdevumā uz pa-
gājušām Saeimas vēlēšanām. (/. Lejiņš-Leja no vie-
tas: „Tas viņiem būs misējies!") — Kāpēc tad jūs
viņus nesaucāt pie attiecīgas atbildības, ja viņiem ir
misējies? —

„Mākslīgā ceļā ir mēģināts ieaudzināt zemnieku
savienības bagātniekus, protams, uz valsts un no-
dokļu maksātāju rēķina.

Šiebagātnieki caur Unionbankām, Latiem u. 1.1.
audzināti ar kriminālnoziegumu palīdzību, jo šajos
divos zemnieku savienības uzņēmumos ;r norisināju-
sies vesela rinda kriminālnoziegumu.

Parlamentāriskā izmeklēšanas kommisijā ir kon-
statējusi, ka Unionbanka no Latvijas bankas ir izkrā-
pusi 6,6 miljoni latu, Lats no valsts kases izkrāpis
1.885.000 latu. "

„Kas šos uzņēmumus vada?" — viņi jauta.
„Unionbanku ir vadījuši:

zemnieku savienības deputāts Augusts Kalniņš,
Pauluks,
Klīve,

„ „ „ Karkliņš un
„ „ „ Tenis Ulmanis.

Latu vadījuši:
zemnieku savienības deputāts Augusts Kalniņš,

„ „. „ Augusts Briedis,
bij. zemkopības ministris Gulbis,
zemn. sav. financists Sers,

„ „ biedrs Enzeliņš,
Blumbergs.

Zemkopības ministris Alberings, būdams I ap-
drošināšanas sabiedrības valdes loceklis, kopā ar
lautas labklājības ministriju noguldījuši nevis Latvi-
jas bankā, kā to vajadzēja darīt, bet privātā Union-
banka 7.500.000 rubļu sūri, grūti pelnītās lauksaim-
niecības naudas, kura arī jāieraksta skurstenī.

Atskatoties dažus gadus atpakaļ, jākonstatē, ka
caur nemākulīgu un noziedzīgu zemnieku savienības
valdības rīcību valstij ir nodarīti sekosi zaudējumi:

1) Apgādības ministrijas nodarītie zaudējumi sa-
sniedz 12.700.000 latu. Par noziedzībām šinī resorā
notiesāti pārmācības namā un arestā zemnieku savie-
nības „spēka vīri" Brunners, Grīnbergs u. c.

2) No Ulmaņa valdības pirktām
a) siļķēm un valzivju eļļas zaudēts

15.700.000 latu,
b) baltiem miltiem un zābakiem zaudēts

13.200.000 latu,
c) liniem, nemākulīgi pārdotiem Metai un

Chemical bankai, 20 miljoni latu."
Zemnieku savienības valdības laikā Finanču mi-

nistrija izdeva nevajadzīgas garantijas dažādām per-
sonām un norakstīja zaudējumos 7 miljoni latu, bez
tam vēl:

„b) Latvijas banka dažādām nesolīdām perso-
nām un organizācijām izdevusi garantijas,
par kurām nācies samaksāt no valsts kases
20 miljoni latu, vai 1000 miljonu Latvijas
rubļu, kas līdzinās pusei no visa zviedru
sērkociņu sindikāta aizņēmuma.

I c) Uz valdības iestāžu nesolīdām firmām iz-
sniegtiem akrēditiem valsts samaksājusi:
par Finkelšteinu .... 25 miljoni L, r.
„ Margolisu Zālamani 30 „ „ „
„ Mendeli Margolisu . 40 „ „ „

Te vēl ir rakstīts par „Latvijas Tranzītu", par
Ulmaņa „Zemnieku banku", par Ziva lupatām u. t. t.
To visu jaunsaimnieki pieraksta uz zemnieku savie-
nības birkas, — (Saucieni no vietām: «Pastāsti la-
bāk par savām lietām, par purvu un citām!") — Par
visu to pastāstīšu! Par saviem darbiem katru reizi

varu atbildēt, bet lūdzu — atbildiet jūs paršiemrakstiem! (/. Birznieks no vietas: „Ir jau atbildēts!")
— Neviens nav dzirdējis, neviens nav lasījis!

Redziet, ko raksta paši koalicijas biedri! —
Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijai taču visu
laiku bija visciešākā sadarbība ar zemnieku savie-
nību. (E. Radziņš no vietas: „Tāpēc viņi arī pazīst
viens otru!") Visciešākā sadarbība! Vienmēr katrā
koalicijā, kur ir bijusi zemnieku savienība, ir bijusi
arī jaunsaimnieku partija,. Ja jūs par saviem koali-
cionāriem rakstāt tādas lietas, pateikdami, ka viņi
izkrāpuši valstij tik daudz miljonu, tad mums šķiet
savādi, ka jums var būt vēl iespēja strādāt kopā ar
viņiem. Vai jums jau sen nevajadzēja pacelt savu
balsi tā, lai to dzirdētu Saeima un tauta, un prasīt,
lai valsts apzadzējus sauc pie atbildības? Bet jūs
visu laiku sēdiet ar viņiem vienā koalicijā un visu
laiku esat ar viņiem pa draugam! Te man jāatgādi-
na tautas sakāmvārds: saki man, kas ir tavi draugi,
un es teikšu, kas tu pats esi! (Starpsaucieni.) Jā,
tas tiešām tā ir: sakait, kas ir jūsu draugi, un es pa-
teikšu, kas jūs esat! (Starpsaucieni.) Jūs visu lai-
ku esat bijuši lielā sadraudzībā ar zemnieku savie-
nību, un tāpēc ir pamats domāt, ka arī jūs esat se-
guši visas tās nebūšanas un valsts apzagšanas, kā-
das ir notikušas, Tikai tad, kad tuvojas vēlēšanas,
lai glābtu_sa_yu ādu, savu stāvokli, jūs nākat pie tau-
tas un stāstāt, ka, lūk, viņi, zemnieku savienība, tie
vainīgie, bet jūs paši visi labi. Tā, kungi, nevar!
(Sauciens pa labi: „Nevar, nevar!")

Bet tas, kungi, nav vēl viss! Tas pats notiek
arī Latgalē, (Saucieni: „Kas tad tur ir?") Erniņa
kungs, arī Jums būs jānāk tiesas priekšā, būs jādod
atbildība un jāsaņem sods par korespondēšanu!
(/. Lejiņš-Leja no vietas: „Zirgu zaglis ir bijis jūsu
nodaļas priekšnieks!") Latgales akciju bankā ir kon-
statēta, mīksti sakot, naudas izšķiešana pusmiljona
latu apmērā!

Sakait, kungi, kāpēc nevar piespiest šos cilvēkus
atbildēt par saviem darbiem, cilvēkus, kas ir izdarī-
juši tādas šausmīgas kliedzošas noziedzības: izsaim-
niekojuši valsti, izkrāpuši daudz miljonu no valsts
kases! Jūs tos turat vēl lielā cieņā un godā, atstā-
jat viņus vietās, ieceļat vēl augstākās, vietās: par
banku padomju priekšsēdētājiem gan Latvijas, gan
zemes bankā. (Sauciens pa labi: „Kas tie tādi ir?")
Krievs raksta, ka citās zemēs jau sen neviens tāds
vīrs nebūtu bijis tanī vietā, kur viņš savu noziegu-
mu izdarījis., nemaz nerunājot par to, ka tādus vīrus
vispār izslēdz no sabiedrības. Atcerieties: kad Zvie-
drijā kāds ministris bija iejaukts Krēgera afērā, viņu
tūlīt atstādināja no visiem amatiem, nemaz nenogai-
dot tiesas spriedumu; bet pie mums, brīnumu zemē,
valsti apzagt nav nekas.

Latviešu zemnieks ir pārāk iecietīgs. Viņš tikai
pasmaida par tādām lietām. Vēlēšanās viņu atkal
apvārdo, viņam pielabinās, un korruptantus ievēl at-
kal no jauna. Ja mūsu nodaļās kādi biedri ir apvai-
nojuši tiesu, vai izmisumā iešāvuši pa ausi kādam
policistam, vai tamlīdzīgi nogrēkojušies pret admini-
stratīvo varu, tad, protama lieta, viņi ir nogrēkoju-
šies pret likuma burtu un ir saņēmuši sodu. Bet to
mes neuzskatām par tādu noziegumu, ka ar viņiem
vairs nevarētu ielaisties nekādās darīšanās, ka viņus
nevarētu uzņemt par partijas biedriem. Te ir pavi-
sam citas lietas. Te ir savtīgas dabas noziegumi, te
ir valsts un sabiedrības apzagšana, un, lūk, pret tiem
jus esat augstākā mērā iecietīgi. Tas ir tas brīnums!
Turpretim, ja atklātos, ka mūsu rindās kāds būtu
kautko tamlīdzīgu izdarījis, tad viņu tūlīt izspertu
lauka.

Ja jūs te man saucat starpā par maniem uzņē-
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mutniem un maniem darbiem, tad es par katru varu
jums dotu atbildību. Par katru!

Torņakalnā tika būvēts viadukts. Varu jums
pastāstīt, ka bija. — Jau pašā darba sākumā darbauzraugs man dziļdomīgi paskaidroja: ,,.Ia jūs būsit
gudrs, tad pelnīsit; ja ne — tad aiziesit bez biksēm!"
— (Starpsauciens no vietas: ,-,Un kā Jūs aizgājāt?")
— Tur iepriekš bija strādājis kāds krievu uzņēmējs;
neatceros vairs, ka viņu sauc. Es viņam, starp citu,
prasīju: „Nu, ka ir — vai kukuļus arī ņem?" —
Viņš paskatījās man acīs, pasmīnēja un noteica:
„Bij KaKt 6y.HTO nepBHft" jieab pa6oTaeTe".

Nu — tā lieta tiešām bija traka! Mūsu princips
ir — nekur neko nedot (strapsauciens: „Un ņemt
tikai!"), iet taisnu ceļu, bet te jau darba uzraugs bie-
dināja

^ (Starpsauciens.) Tas bija kāds students.
Mes gajam taisnu ceļu un tūlīt jutām, kāds briesmīgs
terrors radās no uzraudzības puses. Notika, var
teikt, formāla kukuļu izspiešana. (Sauciens no vie-
tas: „Izspieda arī, vai nē?") — To jūs redzēsit no
lietas gaitas, vai ir izspiesti, vai nē! — Par laimi —
gods, kam gods nākas — ne visi priekšniecībā bija
likušies uz kukuļu ņemšanu. Pats iecirkņa priekš-
nieks bija godavīrs un drīz saprata, ap ko lieta gro-
zās; viņš redzēja, ka mēs strādājam kārtīgi, un ne-
piegrieza vairs dažādām denunciācijām nekādu vē-
rību. _(/. Birznieks no vietas: „Tadlaikam, Jūs vi-
ņu bijāt piekukuļojuši!") Beigu beigās, kad nāca ga-
līgais aprēķins, mums to nedeva. Mēs gaidījām vie-
nu nedēļu, 2 nedēļas, 3 nedēļas — līgumā noteiktais
laiks jau sen bija pāri, bet mums aprēķina kā nede-
va, ta nedeva. Tad mēs iesniedzām sūdzību dzelz-
ceļu virsvaldei. (Starpsauciens: „Jūs ar Čauli!")
— Nē, Čaulem tur nekādas darīšanas nebija!Tur bi-
ja otrs mans biedrs — students inženieris Matīss, ar
kuru kopā mēs viaduktu būvējām, — Uzrakstījām
šo sūdzību, un tad vienas vai divu, nedēļu laikā ap-
rēķins bija galīgā veidā gatavs, bet gatavs tādā vei-
dā, ka — noslauki degunu! Vairs nekas nepienākas!
Bija atvilkti kādi 3800 latu, kas mums pienācās kā
darba alga.

Vienā otrā vietā dzelzceļu virsvalde vēl gribēja
maksāt, jo redzēja, ka tur ir rokām taustāma apla-
mība. Piemēram, tāds gadījums.

Mani strādnieki paņēmuši no dzelzceļa trici un
strādādami pārlauzuši vienu triča dalu. Darba uz-
raugs apliecināja, ka tā vieta jau bijusi aizlauzta, un
lūzums bija aprūsējis. Nu kad tā, tad mums jāsedz
puse no triča izlabošanas maksas. Autogeniski trici
sašveisējot, tas izmaksāja 34 lati, un mums bija jā
sedz 17 latu. Bet kad lieta nonāca līdz Valsts kon-
trolei, tā cēla ierunas: vai jums bija sastādīts akts,
ka esat saņēmuši ielauztu trici? — Nē, tāda akta
mums nebija. Tādā gadījumā mums lika samaksāt
visu triča vērtību, bet izlaboto trici dzelzceļš patu-
rēja sev. Sakait, vai tas nav absurds?! (Sauciens
no vietas: „Loti pareiza rīcība!") Ja Valsts kontro-
le būtu pareizi spriedusi, ja būtu atdevusi salauzto
trici mums, jabūtu pateikusi: jūs esat trici sa'aufuši,
ņemiet to, bet mums atdodiet jaunu! —? tā varēja
teikt, tas būtu bijis pareizi; bet viņi paturēja salauzto
trici, kas izlabots bija kā jauns, un tomēr prasīja sa-
maksāt triča vērtību. Tas ir absurds! (Starpsau-
cieni.) Tādu slēdzienu var taisīt tikai Latvijas Valsts
kontrolē un nekur citur! (Starpsaucieni.)

Tā lieta nonāca tiesā, un visas trīs instances no-
stājās mūsu pusē. Mēs iesniedzām prasību par 3800
latiem arī par cementu, ko jūs šeit visu laiku zelējat.
(Starpsaucieni.) Līgumā teikts, ka materiāla dos,
cik vajadzīgs. Darba uzraugs stāvēja dienu un nak-
ti klāt. Viņš mērīja, pārbaudīja un raudzījās, vai pa-
reizi strādā. Beigās, kad sāka kalkulēt, cik kilo-
gramu cementa visam tiltam vajadzīgs — iepriekš
tāda aprēķina nav bijis —, izkalkulēja, ka cementa

izlietots par daudz. Vai mēs esam vainīgi? Jūs taču
paši teicat, ka tik daudz- vajadzīgs. (Starpsaucieni.)
— Te ir tiesasspriedums, es nerunāju no gaisa! La-
tvijas suverēnās tautas vārdā — lūdzu! (Starpsau-
cieni.) Es palasīšu to vietiņu attiecībā uz cementu,
ka tiesa to ir motivējusi. (Starpsaucieni.) — Tā kā
no materiāliem, kurus atbildētāja bija piegādājusi
prasītajam darbu izvešanai, faktiski būtu palicis pā-
ri cements par 1012 latu, lieta nav pierādīta un tā-
pēc nav pamata šo materiālu neatdošanu atbildētājai
kvalificēt ka iztrūkumu,_par kuru būtu jāatbild pra-
sītajam. Ta _ka_ atbildētāja to nav pierādījusi, ka tas
viss nav iebūvēts, tad viņa» pienākums ir izmaksāt
prasītajam 1012 latu.

Ir vēl kāda, smukāka_ lieta. Es jums jau stāstī-
ju, ka beigas mes nevarējām dabūt aprēķinu. Mums
to nedeva tikmēr, kamēr sūdzējāmies virsvaldē. Kā
tas aprēķins sastādīts, tas ir visinteresantākais. (Sau-
ciens no vietas: „Jā, tas ir interesanti!")

Aprēķins par d_arbu_apmaksu izdarīts šādi.
Aprēķina taisītājs sēd savā kabinetā un sāk fan-

tazēt, ka nav bijis tik daudz kubikmetru kā pieņem-
šanas aktīs minēts. Viņš sāk labot, izlabo, pieliek ne-
pareizas vienības cenas, labo aritmētiskas kļūdas,
un viņam iznāk, ka no darba darītāja jāietur Ls
1296.27, pretēji tam, kā tas minēts darbu pieņemša-
nas aktīs, kas parakstītas no abām pusēm. Kā var
viens cilvēks labot aktis, nepieaicinot darba ņēmē-
ju, nepārbaudot tās attiecīgā kommisijā?! Kā var
labot, sēdot kancelejā?

Tiesas motivējums šeit ir šāds: „Beidzot, kā
redzams no iesudzības raksta beigās pieliktā aprē-
ķina, kura skaitļi saskan ar tanī minētiem dokumen-
tiem, tad pēc darbu daļu pieņemšanas un apmaksas
aktiem prasītājam par izpildīto darbu pienākas par
Ls 1296.27 vairāk nekā pēc galīgā aprēķina. Pēc
atbildētajās paskaidrojumiem pārmaksās cēlušās no
uzmērīšanas kļūdām, darba vienību cenu nepareizas
pielietošanas, aritmētiskām kļūdām un dažu darbu
dubultas apmaksas. Šīs nepareizības izlabotas kan-
celejas kārtībā bez prasītāja pieaicināšanas. Tā kā
daļu ajkti parakstīti no abām pusēm, un atbildētāja
konkrēti nav pierādījusi nevienu no minētām nepa-
reizībam, tad tiesai ņemta iespēja pārbaudīt, cik tālu
atbildētājas labojumi pamatoti. Atbildētāja tādēļ bez
likumīga pamata ieturējusi minētos Ls 1296.27, un
viņai ir pienākums prasītājam tos atmaksāt."

Šis process ir gājis caur visām instancēm, un
visur tas pats: kļūdas izlabotas kancelejas kārtībā,
apmaksas izlabotas, vienības cenas pārtaisītas; bet
kad nonāk tiesā, tad atbildētāja — Satiksmes mini-
strija nevar pierādīt nevienu faktu.

Sakait, kā šāda mūsu prasība maz varēja tiesā
nonākt! Vai tad Valsts kontrole vai cita kāda vara
jau sākumā neredzēja, ka šeit notiek terrors pret uz-
ņēmēju? Kā var aktis labot kancelejas kārtībā, ne-
pieaicinot pretējo pusi un lietpratējus? Labot aktis,
kas sastādītas pašu Valsts kontroles ierēdņu klāt-
būtnē! Bet Valsts... (A. Budžes starpsauciens.) —
Nāciet, Budžes kungs, Jūs arī man palīgā, jo šeit ir
tik daudz materiāla, ka es viens pats ar to netieku
gala. (Sauciens no vietas: „Kas tur vēl būs? —
Vai par naglām!" — „Naglu norijis!")

Šeit ir arī vēl otra lieta. — Šeit aizrādīja, ka
pludināti koki uzdoti par vestiem. Tas viss notika
uzrauga acu priekšā. (Starpsauciens.) Tā ir mana
darīšana, vai es kokus pludinu, vai vedu. (Starp-
sauciens.) Te ir atkal tiesas motivējums: „Ja pra-
sītājs atradis par izdevīgāku 11 kilometru lielo at-
statumu pārvarēt, izmantojot koku pludināšanai upi,
tad pareizs ir prasītajā pilnvarnieka norādījums, ka
tas uzskatams vienīgi par uzņēmēja darba paņēmie-
nu, par kuru viņam nevar izdarīt atvilkumus," — Šī
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lieta ir izgājusi 2 instances un izies arī vel trešo in-
stanci.

Tagad — par kūdras purvu. Arī šai lietā es va-
ru pilna mērā atbildēt.

Jūs izlaidāt pīli, ka Leikarts nomājot no valsts
kūdras purvu par 1 santimu gadā. Pareizi, tā ir; bet
es to neesmu prasījis. (Starpsaucieni.) — Pagaidait,
lai es beidzu! — Es prasīju piešķirt man kūdras pur-
vu par brīvu, jo, kamēr pasaule pastāv, šim purvam
neviens nebija roku klāt licis. Lai veicinātu kūdras
pakaišu sagatavošanu un to izmantošanu, kūdras
purvu arī vajadzēja dot par brīvu; bet centrālā ze-
mes ierīcības komitejā Celmiņa kungs bija pateicis
tā: „Par brīvu dot nevar — lai maksā kaut 1 san-
tīmu, bet lai maksā." — Tā Celmiņa kungs bija pa-
teicis un pats aizgājis. Pārējie centrālās zemes ierī-
cības komitejas locekļi bija paklausījuši šim muļķī-
gajam, famozajam padomam un nolēmuši, ka jāmaksā
1 santīms gadā. Nomas maksu nemaz nevajadzēja
ņemt, bet ja reiz gribēja ņemt, tad vajadzēja ņemt
tādu, ka ir vērts kvīti rakstīt, ka ir vērts, ka pleš
zābakus, ejot nomu maksāt. (Starpsaucieni.) Šis
lēmums par 1 santima nomas maksu ir tik pat muļ-
ķīgs kā daudz citas lietas mūsu valstī. (A. Budžes
starpsauciens.)

Līgumā, ko es noslēdzu ar Zemkopības ministri-
ju, 2. pants skan šādi: „Visu vajadzīgo iekārtu, ma-
šīnas, ēkas, šķūņus žāvēšanai u. t. t. nomnieks pērk
un gādā uz sava rēķina ar saviem kapitāliem un ma-
teriāliem. Nomas laikam izbeidzoties, ēkas jānodod
Zemkopības ministrijas rīcībā ar pilnīgi veseliem
jumtiem bez kādas atlīdzības." Šis līgums ir slēgts
līdz 1947. gadam. Tā tad pēc 15 gadiem viss pāriet
valsts īpašumā, un tālāk līguma 6. paragrāfā teikts:
„Pēc kūdras izmantošanas grāvji un bedres jānolī-
dzina, lai zemi varētu lauksaimnieciski izmantot." —
Sakait, vai šie izdevumi nebūs vajadzīgi? Vai šķūņu
būve, kas 1947. gadā jānodod bez atlīdzības Zemko-
pības ministrijai, nomniekam nekādus izdevumus ne-
prasīs? Lūdzu, pielieciet visu to klāt, tad jūs redzē-
sit, ka mēs maksājam gan nomu! (Sauciens no vie-
tas: „Kuri tie ir — jūs?")

Tai līgumā, projektā, kuru es gribēju slēgt ar
Tautas labklājības ministriju par kūdras pakaišu ra-
žošanas uzņēmuma iznomāšanu viņai, lai varētu no-
darbināt bezdarbniekus un sevišķi plašā mērogā sākt
ražot kūdras pakaišus, 6. paragrāfā teikts sekojošais:
„Visas jaunbūves un darba rīki, līgumam izbeidzo-
ties, vai uzņēmuma likvidēšanas gadījumā jāatpērk
K/S no darba aizsardzības departamenta par pašiz-
maksas cenu, atskaitot amortizācijas procentu." —?
Ja tagad_Tautas labklājības ministrija 2—3 gadus bū-
tu pastrādājusi, uzcēlusi šķūņus un visādas ierīces
un pēc tam atteiktos — mums tas būtu jāpārņem par
pašizmaksas cenu, atskaitot procentes; bet 1947. ga-
dā, t. i. apmēram pēc 12 gadiem, mums tas viss at-
kal būtu jānodod valdībai bez atlīdzības, proti — ši-
nīs 12 gados ieguldītais kapitāls mums būtu jāamor-
tizē._ Tad padomājiet, vai prasītā noma — 1800 latu
gadā ir par augstu, sevišķi vēl ievērojot to, ka mums
uzņēmumā jau ir ieguldīts 11.000 latu liels kapitāls?
No šīs nomas iznāktu tikai amortizācijai un procen-
tiem. Bet ar ko mēs līdzināsim bedres, grāvjus līdz
1947. gadam?_ Ar ko mēs amortizētu to kapitālu,
kurš mums būtu jāpārņemno Tautas labklājības mi-
nistrijas, kad līgums izbeigtos? Vai tas lielais iegul-
dījums ar kūdras pakaišu ražojumu varētu amorti-
zēties? Ja tik izdevīgibūtu kūdras pakaišus ražot,
tad visi to darītu; bet tā nav, tos neražo.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāt Lei-
kart, es nesaprotu, kāds sakars visiem šiem līgumiem

ar Valsts kontroles izdevumu budžetu. Ludzu turē-
ties pie Valsts kontroles izdevumu budžeta!

P. Leikarts (turpina): Es šos līgumus jums ci-
tēju, lai rādītu, cik partejiski izturas Valsts kontroles
ierēdņi, jo, kā zināms, Valsts kontrole bija uz vietas
apskatīt kūdras pakaišu ražošanas uzņēmumu un nā-
ca ar tik skandaliozu ziņojumu Tautas labklājības
ministrijai, nodeva tiesā tik nepareizu viltus liecību,
ka taisni brīnums, kā šie Valsts kontroles ierēdņi
vēl var atrasties savā darba vietā.

Man pašreiz ir rokā liecinieku nopratināšanas
protokols. Valsts kontroles ierēdnis Jākobsons de-
vis šādu liecību: „Purvā meliorācijas darbi nebija
izvesti; viens izrakts grāvis bija aizsērējis; grāvis
bija 200 metru garš." (Saucieni no vietām: „Oi,
oi!") Bet patiesībā izraktais grāvis ir 8 reizes ga-
rāks! Te man ir kūdras izmantošanas purva plāns.
(Rāda purva plānu.) Ņemsim pēc maštāba. Te,
lūk, šinī gabalā vien ir tie 200 metru, par kuriem lie-
cina Jēkabsons. Tie 200 metru sākas šeit, bet bei-
dzas šeit; un te ir grāvis uz ezeru. (Starpsaucieni.
— Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks zvanī.) Re-
dziet, te ir pirmais novadgrāvis, te ir otrais, trešais
un ceturtais. Tā tad 8 reizes vairāk, nekā liecinājis
savā liecībā Valsts kontroles ierēdnis! Šisplāns ti-
ka izklāts priekšā minētājam Valsts kontroles ierēd-
nim un parādīts, un javiņš ir bijis tik slinks izmērīt
grāvjus dabā uz vietas, tad viņš varēja vismaz pa-
ņemt rokā cirķeli un pēc maštāba izmērīt, cik metru
nosusināšanas grāvju ir izrakts; bet šis kungs, kā jau
teicu, liecina, ka grāvis bijis tikai 200 metru garš,
un tas pats aizsērējis. Sakait, kungi, vai tā nav spilg-
ta viltus liecība!

Tālāk viņš liecinājis sekojošo: „Bez tam elek-
trības augstvadi" — te viņš gribējis sacīt: augst-
spraiguma vadi — „1 kilometra garumā, skaitot no
transformatora pie Līgatnes stacijas, bija vesti uz
kūdras purva pusi." — Bet transformatora pie Līgat-
nes stacijas nemaz nav; tas ir pie Ratnieku saimnie-
cības robežas. Te ir šī elektrības tīkla augstsprai-
guma līnijas skice. Līgatnes stacija ir šeit, un te nāk
augstspraiguma līnija līdz saimniecības robežām.
Tur ir transformators, un pēc tam viena kilometra
garumā iet zemspraiguima līnija ar vara vadiem. Bet
ierēdnis liecina, ka viņi taksējuši augstspraiguma lī-
niju viena kilometra garumā no Līgatnes stacijas —
kur un kā? — līdz purvam? Bet tad jau purvā va-
jadzēja būt transformatoram, kas pārveido augst-
spraiguma strāvu zemspraiguma strāvā, kas arī mak-
sā ap 1000 latu! Kur tas ir ziņojumā? To viņš ne-
maz nemin. Ja jūs ņemsit pēc maštāba, tad redzē-
sit, ka augstspraiguma līnija ir 3 kilometrus gara.
Zemspaiguma līnija iznāk vienu kilometru gara. Cik
tas var maksāt? (Sauciens no vietas: „Par kādu
cenu beigās to aprēķināja?") Augstspraiguma līniju
1kilometra garumā esot iekalkulējuši par 500 latiem,
kur katram daudz maz lietpratējam ir zināms, ka
viens kilometrs augstspraiguma līnijas maksā mazā-
kais 1000 latu, un viens kilometrs zemspraiguma lī-
nijas ar vara vadiem 18PS motoram maksā no 1000
latu līdz 1500 latiem. Bet Valsts kontroles ierēdņi
pie tiesas zem zvērasta dod liecību, ka visa uzņēmu-
ma vērtība nepārsniedzot 4000 latu.

Tamlīdzīgu liecību nodeva arī Šiliņu Berta un
Kaminskis. (Sauciens no vietas: „Ko viņš teica?")
Kaminskis liecināja: _ „Sākumā bija runāts par kūd-
ras purva ierīces pārdošanu, bet vēlāk līguma sa-
turs tika grozīts un Tautas labklājības ministrijai ti-
cis piedāvāts nomāt Leikarta kūdras purvu." — Kas
viņam stāstījis, ka runāts par pārdošanu? Ne ar
vienu vardu nevienain ierēdnim nav minēts par pār-
došanu. Vēl šī lieta nāks tiesā, un vesela rinda Tau-
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las labklājības ministrijas ierēdņu liecinās,ka neviens
par pārdošanu nav runājis, bet gan par nomāšanu.

Iedomājieties, ko Kaminska kungs vēl dara! No-
mas maksa bija paredzēta 1800 latu gadā. Viņš ka-
pitalizē

^
šo nomu ar 8%' un dabū skaitli 22.000 latu.

Viņš nak pie slēdziena, ka es tik augstu vērtējot sa-
vu uzņēmumu, Rodas jautājums, kāpēc Kaminskis
kapitalizējis prasīto nomu? Ko viņš ar to gribējis
panākt? Viņam vajadzēja dabūt šos 22.000 latu, lai
varētu palaist „Brīvajā Zemē", ka par šo summu es
gribējis uzņēmumu pārdot. Tā ir liela pirkstu veik-
lība, kuras vienīgais nolūks — iztaisīt visu to lietu
tādu, lai Leikartu varētu pataisīt par tādu pašu, kāds
ir Kaminskis un viņa draugi. Tas bija vienīgais vi-
ņa nolūks. To dara Valsts kontroles ierēdnis, kura
augstākai morālei vajadzētu atbilst taisnīgumam un
godīgumam. To dara Valsts kontroles ierēdnis tie-
sā, nododot viltus liecību zem zvērasta. Ivanova
kungs, vai Jums ar tādiem ierēdņiem ir pa ceļam?
Vai Jūs tiešam esat tik bezspēcīgs, ka viņus nevarat
izmest ārā. Lūdzu izlasait tiesas protokolu un at-
brauciet pie manis pārliecināties, cik apzināti nepa-
tiesa ir Jūsu ierēdņu liecība. (Valsts kontrolieris
R. Ivanovs no vietas: „Tiesā viņš liecinājis pēc
sirdsapziņas, un tiesa to lietu izmeklēs!") — Ak lie-
cinājis pēc sirdsapziņas! Kāda tad ir šī sirdsapziņa?
Kam tur sirdsapziņa? Varēja taču pārbaudīt, cik ir
novadgrāvju, vai nu purvā uz vietas, vai pēc plāna.
(Starpsaucieni.) Iznāk, ka to ir 8 reizes vairāk.
(Starpsaucieni.)

Redziet, ja jau ar Valsts kontroli var notikt tā-
das lietas, tad jāsaka, ka mēs par vienu otru mūsu
valsts iestādi un vienu otru mūsu valsts darbinieku
vēl domājam par daudz labi. Es domāju, ka ir gan
iespējamas visādas ļaunprātības, bet ka taisni Valsts
kontroles ierēdņi var noiet tik zemu un ka pats
valsts kontrolieris var būt tik bezspēcīgs un padoties
visādiem politiskiem vējiem', tas taču nebija domā-
jams. Kā grib, tā izpaužas Valsts kontroles darbība,
kā grib, tā neliecina. Lielie politiskie korruptanti un
valsts apzadzēji, kas jau gadiem ir strādājusi savus
posta darbus un Latvijas valstij nodarījuši milzu zau-
dējumus, jums diktē, ko un kā darīt. Un kā viņi
spēlē, tā jūs dancojat. Tas pierāda, ka mēs tiešām
dzīvojam brīnumu zemē. Pie mums notiek tādas lie-
tas, kādas var notikt tikai Latvijā. (Starpsaucieni.)

Vai šādos apstākļos Valsts kontroles darbinie-
kiem jāmaksā 15% augstāks atalgojums nekā pārē-
jiem ierēdņiem? Gluži otrādi: Valsts kontroli va-
jadzētu pat likvidēt. (Starpsaucieni.) Ja viņa nekā
nav darījusi, lai valsti pasargātu no milzu zaudēju-
miem, un ja pie tam tās ierēdņi vēl nodarbojas ar vil-
tus liecību došanu, un valsts kontrolieris ir pilnīgi
bezspēcīgs šinī virzienā kaut ko labot, sakait, kādiem
nolūkiem tāda Valsts kontrole vajadzīga! (Starpsau-
cieni. — A. Veckalns no vietas: „Vajaga ielikt Lei-
kartu; tad tik būs dzīve!")

Redziet, par katru lietu, ko jūs man metat priek-
šā, domādami mani apvainot, es varu dot un jau
esmu devis dokumentāriskus pierādījumus, kā tā lie-
ta patiesībā ir. Bet kā jūs varat attaisnoties par sa-
vām lietām? (Starpsaucieni.) Kad Ulmanis,_Albe-
rings, Klīve, Augusts Kalniņš un Briedis no Uniona
bankas izņem savus vekseļus, par kuriem viņi bija
pirkuši akcijas, lai nebūtu jāatbild,kā tāda lieta sau-
cama, ko jūs par to varat atbildēt?

Pagājušo reizi pakalpīgais jauneklis Bērziņš no
jūsu puses (J. Birznieks no vietas: „Viņš ir depu-
tāts!"), gribēdams jūs glābt, kā vienīgo līdzekli lie-
toja uzbrukumus man. Es gribu teikt: ja šis_ jaune-
klis grib jūs glābt, tad lai viņš atbild par visām tam
lietām, kuras es metu jums priekšā kā smagu apvai-
nojumu. Lai viņš atbild! Ne ar vienu vārdu viņš

nevar atbildēt un arī nemēģina to darīt, labi zinā
dams, ka tas nav iespējams.

Kāpēc Jūs, Ulmaņa kungs, nesaucāt pie tiesas
Arvedu Bergu, kurš pateica, ka Ulmanis saņēmis ku-
kuli no sabiedrības „Cisla" par dzelzceļu materiālu
pirkšanu? (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lūdzu
netraucēt runātāju!

P. Leikarts (turpina): Arveds Bergs taču nav
deputāts, tāpēc viņu pilnīgi var sūdzēt. Satversmes
28. pants nosaka: ja deputāts paudis godu aizskaro-
šas ziņas, zinādams, ka tās nepatiesas, tad viņu var
sodīt. Turpretim Berga kunga saukšanai pie tiesas
un sodīšanai nezināšana nekrīt svarā.

Arī uz deputātu Bērziņu gribu attiecināt to, ko
teicu par jaunsaimniekiem: pasaki, kas ir tavi drau-
gi, un es teikšu, kas tu esi, — Ja painteresējamies,
kas ir bravūrīgais Bērziņš, izrādās, ka tas ir nožēlo-
jams kāršu partiju vīrs, kas nevar samaksāt savus
kāršu parādus. Bez tam viņš iztaisījis panamu arī
Iekšlietu ministrijas aizsargu štābā par 14.000 latu.
Bērziņš lai nokārto vispirms šos 14000 latu, kas tur
nav nokārtoti, un tad lai nāk runāt! (Sauciens no
vietas: „Leikarts ir izsaimniekojis 18.000 latu!") Ja
Leikarts ko būtu izsaimniekojis, tad līgatnieši nebūtu
viņu vēlējuši Saeimā. Deputātam Bērziņam, kad
viņš bija atbraucis uz Līgatni tiesāt Leikartu, tad ne-
būtu bijis jāglābjas, lai līgatnieši. viņu neiebāž
maisā. —?

Es lieku priekšā Valsts kontroles budžetu sama-
zināt par 600 000 latu, lai tas daudz maz būtu pieņe-
mams, Valsts kontrole jāpārorganizē pašos pama-
tos; jāsāk no mazuma, lai pārietu plašumā. (Sau-
ciens no vietas: „Varbūt ieteicams likvidēt?") Ja
manu priekšlikumu pieņemtu, tad, varbūt, kaut ko
panāktu, bet tagad Valsts kontrole mums neko ne-
dod.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti! Vai jums tomēr neizliekas ļoti uzkrītoši un sa-
vādi, ka deputāts Leikarts, runājot no šīs katedras,
apstājas pie visām panamām, kas Latvijā notikušas
un kas arī neesot notikušas, taisni apspriežot Valsts
kontroles budžetu? Liekas, deputāts Leikarts nebū-
tu uzskatāms par tik naīvu, kas nesaprastu, ka Valsts
kontrolei un valsts kontrolierim nav iespējams iz-
skaust visas nebūšanas Latvijā, bet ka par to jāgādā
attiecīgām iestādēm un resoriem. Par tā resora bu-
džetu — Satiksmes ministrijas budžetu, kurā taču
ietilpst šī Caldera lieta, deputāts Leikarts nerunāja,
bet runāja, kā jau teicu, par Valsts kontroles budže-
tu. Viņš te runāja arī par zemnieku savienības, jaun-
saimnieku un citām panamām. Man šķiet, ka Lei-
karta kungs itin labi zina, ko viņš dara, un ka viņa
uzstāšanās noslēpums ir tur, ka Valsts kontrole ar
savām niecīgajām tiesībām ir stājusies viņam ceļā, ir
aizkavējusi viņa nolūku realizēšanu, nav ļāvusi vi-
ņam iedzīvoties uz valsts rēķina. Tāpēc viņš arī do
mā,ka, apspriežot Valsts kontroles budžetu,nu ir pie-
nācis īstais laiks izrēķināties ar Valsts kontroli, tāpēc
ka valsts kontrolieris ir sociāldemokrāts.

Visiem deputātu kungiem taču ir zināms, ka
valsts kontrolierim nav tiesības ko aizliegt, vai ko
pavēlēt. Valsts kontrolieris nav Ministru kabineta
pilntiesīgs loceklis, viņš nav atbildīgs par to, ko dara
Ministru kabinets, atsevišķi ministri vai atsevišķu mi-
nistriju ierēdņi. Valsts kontrolieris var tikai celt ie-
bildumus, dot norādījumus, bet vairāk tiesību viņai
nav. Ja deputāts Leikarts gribētu būt kaut drusku
objektīvāks un godīgāks, tad viņš par visiem savā
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runa minētajiem jautājumiem būtu varējis painteresē-
ties vai nu Valstskontrolē, vai arī attiecīgos resoros,
un tad viņš arī būtu zinājis, ka visās panamu lietas
Valsts kontrole, valsts kontrolieris vai tā vietnieks ir
cēluši savus iebildumus vai arī ir devuši attiecīgus no-
rādījumus. Nākt Leikartam pie Valsts kontroles bu-
džeta ar saviem iebildumiem, būtu pilnīgi lieki un
nevietā, ja viņam pret šo iestādi nebūtu personīgs
naids un izrēķināšanās_ kāre par to, ka Valsts kontro-
les ierēdņi viņam ir stājušies ceļā viņa nodomu reali-
zēšanā.

Leikarta kungs, ko Jūs nākat šeit sevi taisnot? Jūs
sakāt: redziet, es gāju tiesā ar savām lietām! Tagad
Jūs šīs savas ne visai tīrās lietas visos sīkumos ce-
ļat mums priekšā. Neviens deputāts līdz šim to nav
darījis, nav nācis taisnoties un skaidroties Saeimas
priekšā. (P. Leikarts no vietas: „Jūs nevarat at-
taisnoties!") Jūs taču esat tas, kas nevarat attaisno-
ties! (P. Leikarts no vietas: „Runājiet labāk par sa-
vu automobili!") Man nav automobiļa, Leikarta
kungs! Ja Jūs gribat manu braucienu pieminēt desmi-
tīm reižu, tad es no šīs vietas varu reiz par visām
reizēm pateikt: es valsts zemes bankas automobili
lietoju uz Ministru kabineta noteikumu pamata un par
to maksāju, kā maksā visi citi. Jūsu mutei reiz gan
vajadzētu apklust! Es nekādus pārkāpumus neesmu
izdarījis un to, ko esmu darījis, varu darīt rīt un pa-
rīt atkal —? tāpat kā Leikarts vai kāds cits deputāts
vai valsts ierēdnis. Jūs varat pārliecināties par to,
ko teicu zemes bankā. Jūsu nolūks, Jūsu īstais no-
lūks ir katru, kas Jums stājas ceļā, demagoģiskiem lī-
dzekļiem no šīs katedras noriet. Jūs zināt, ka Jūsu
dēmagoģijai nebūs panākumu. Tas viss ir veltīgi;
jums neizdosies ar to kaut ko panākt!

Ar ko Jūs sevi attaisnojat? Jūs esat dabūjuši
papīrus no 3 tiesas iestādēm, kas Jūs attaisnojušas,
un tagad sakāt: vai redziet, cik es esmu skaidrs?!
Bet, Leikarta kungs, vai tiesa nav attaisnojusi arī
Augustu Kalniņu, kuru Jūs šeit vainojāt? Ja Jūs gri-
bat būt loģisks, tad Jums jāsaka, ka Augusts Kalniņš
ir tik pat nevainīgs kā Jūs, jo Jūs taču abi esat at-
taisnoti! Vai Latvijas bankas lietas arī nenāca tiesā,
un vai tiesa neattaisnoja arī Švēdi? Tā tad arī viņš
ir nevainīgs! Ko Jūs runājat par citiem, javiņa stā-
voklis ir uz mata tāds pats, kāds ir Jūsu pašu stā-
voklis? Protama lieta, sociāldemokrātiem Jūs ko
tamlīdzīgu neuzrādīsit.

Mēs zinām,kādi ir bijuši šie tiesas spriedumi; šie
spriedumi mums nav pieņemami. Mēs sakām, ka tie-
sas ir partejiskas; Jūs gribat tiesas pataisīt par tai-
snām, kad tās spriež Jums par labu, bet par ne-
taisnām; un politiskām, 'kad tās spriež citiem par labu.
Ja tiesa Jūs ir attaisnojusi, tad tas vēl nav nekāds
pierādījums par Jūsu nevainīgumu, jo tādi pierādīju-
mi ir arī visiem Jūsu pretiniekiem un daudziem kor-
ruptantiem.

Kas tad nu ir Jūsu īstais nolūks? Jūs sakāt,
Valst kontrole būtu jālikvidē. Lūk, tas ir Jūsu no-
lūks! Ar tām mazajām tiesībām, kādas ir Valsts
kontroles ierēdņiem,, viņi tomēr var nākt un celt ie-
bildumus. Zināms, Jums tas ir ārkārtīgi nepatīkami,
un Jūs nākat un vienmēr taisnojaties, cik kurais grā-
vis bijis garšun cik plats. Izrādās, ka Valsts kontrole,
visi Valsts kontroles ierēdņi un arī pats valsts kontro-
lieris grib Jūs, Leikart, apēst. Jājautā, kāpēc tad,
kāds tam ir iemesls? Jūs šeit nākat un stāstāt, ka,
lūk, visi Valsts kontroles ierēdņi dodot nepareizas vil-
tus liecības. Man gan Jums jāsaka, ka tagad Valsts
kontroles ierēdņi ir spiesti saukt Jūs pie tiesas atbil-
dības par to, ka Jūs viņus apvainojat par viltus lie-
cību došanu. Jums būs jāatbild par šiem vārdiem,
kurus Jūs šeit šodien Saeimā izteicāt; par to Jūs ie-
sēdinās cietumā. (P, Leikarta starpsauciens) Var

jau būt, ka, Jūs kļūsit vēl populārāks, ja Jus par ie-
rēdņu apvainojumiem ieliks cietumā.

Kā jau teicu, Jūsu nolūks_ ir — likvidēt Valsts
kontroli. Ja Jūs liekat priekšā Valsts kontroles bu-
džetā strīpot 600.000 latu no 1 miljona latu, tad tas
nozīmē Valsts kontroli likvidēt.

Es nepavisam neticu Jūsu goda prātam un Jūsu
objektivitātei, bet gribu jautāt, vai Jus varat nākt un
pateikt šeit no šīs katedras, ka valss kontrolieris Iva-
novs ir biijs līdzdalībnieks kaut vai kāda panama?
Vai Jūs varat to liecināt? Ja Jums ir kādas tādas aiz-
domas un pierādījumi, tad lūdzu — nāciet un pasa-
kait! Bet, lūk, to Jūs nevarat teikt, un tomēr Jums
netrūkst kauna nākt šeit uz šīs katedras un apvai-
not vienu pilnīgi nevainojamu cilvēku, kas ir arī so-
ciāldemokrātu partijas biedrs, kas ir nevainojams vi-
sās lietās. Viņam nav bijis nekādu veikalu; ne viņš
ir purvus izmantojis, ne viņš ir tiltus būvējis; līdz šai
dienai viņšnekādos veikalos nav piedalījies,pret viņu
nekad nekādi iebildumi nav celti. Arī Jums nav ne-
kādu citu motīvu, kā vienīgi tie, ka Jus ar terroru pret
Valsts kontroles ierēdņiem gribat panākt tikai to, lai
nākotnē, kad Jūs atkal taisīsit savas „šeptes", Valsts
kontroles ierēdņi nemēģinātu Jums piesieties. Tapec
arī Jūs liekat priekšā Valsts kontroli likvidēt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Bērziņam.

J. Bērziņš (zemnieku savienība): Godātie de-
tātu kungi! Ir jau saprotams, kāpēc Leikarta kungs
ir ņēmis vārdu pie Valsts kontroles budžeta. Sa-
protams — aiz tā vienkāršā iemesla, ka Valsts kon-
trole vairākkārt ir cēlusi iebildumus pret tiem1 Lei-
karta kunga valstiskiem, kaut gan ļoti sīkas dabas
būvdarbiem, ko Leikarta kungs daudz vietaf ir iz-
vedis. Katrā vietā un gadījumā Valsts kojurole ir
bijusi spiesta iejaukties gan pie pareizu aprēķinu sa-
stādīšanas, gan arī pie būvdarbu izvešanas., Pro-
tams, Leikarta kungs neatrod neka_ labāka ka nākt
un no Saeimas katedras ar rupju dēmagoģiju izrēķi-
nāties ar Valsts kontroli, ar to iestādi un tam. per-
sonām, kas Leikarta kungam nav ļāvušas neliku-
mīgi nokārtot viņa veikalus ar valsti;

Tanī pašā laikā Leikarta kungs vēl nāk Saeima
un, salasījies brošūras par veselu rindu „bijušo" cil-
vēku, sāk argumentēt pret vienu otru atsevišķu par-
tiju, nāk un pasaka, ka zemnieku savienībai un arī
citām politiskām partijām esot bijusi vesela rinda
korruptīvu nodarījumu, par kuriem gan līdz šim pie
atbildības neesot saukta neviena no šīm partijām un
personām, un ja kāda pie atbildības saukta, tad tā
attaisnota. Kad vienu minūti vēlāk Leikarta kun-
gam jautāja, kā tad ir ar to purvu, ar tiltu būvi, ar
cementa aizvešanu, ar koku pludināšanu, tad Lei-
karta kungs sacīja: jā — es biju tiesā, un tiesa mani
attaisnoja. Bet vai tie cilvēki, kurus Jūs apvaino-
jat, nav saukti tiesas priekšā, un tie, kas saukti, vai
nav attaisnoti? Vai tad tā tiesa, kas viņus tiesāja,
ir citāda tiesa nekā tā, kas Jūs tiesāja? Jums, Lei-
karta kungs, nav tik daudz loģikas, lai līdz galam iz-
domātu, ka ja vienā gadījumā Jūs tiesas autoritāti
atzīstat — tad, kad viņa Jūs attaisnojusi vai par Jūsu
nodarījumu nav piespriedusi Jums sodu, tad taču
otrā gadījumā Jums nav ne mazākā pamata to pra-
sīt otrādi.

Tālāk, Leikarta kungs, man jāsaka: ir grūti ar-
gumentēt ar cilvēku, kuram nav nedz elementārāko
goda jūtu, nedz elementārākās jēgas par to, kas ir
kādas personas cieņa. Manis nebija iekšā šinīs tel-
pās, kad Jūs teicāt, ka_ man esot kaut kādi nenokār-
toti parādi aizsargu štābā. Mums ir tikai viens aiz-
sargu štābs; tas ir Iekšlietu ministrijā, un katrs, kas
vēlas, var tur pārliecināties, ka man tur nekad nav
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bijis nekāda parāda, par 14.000 latiem nemaz neru-
nājot. (P. Leikarta starpsauciens: „Gan jau būs!")
Ja jūs pēc tam vēl nekaunaties nākt uz šīs katedras
un ne tikai par sevi vien, bet par katru cilvēku, kas
Jums skatās acīs, gribat stāstīt nepatiesības, kādas
tikai Jums ienāk prātā, tad jāsaka, ka pat vārds „ne-
lietis", Jums ir par labu! (P. Leikarts no vietas:
„Tāds tu esi!")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu nelietot apvainojošus izteicienus!

J. Bērziņš (turpina): Vai Jūs, Leikarta kungs,
man varat pateikt vienu personu, kurai man būtu
kāds kāršu parāds? Kamēr Jūs man, Leikarta
kungs, tādu personu neuzrādīsit, vai arī citādi nebū-
sit pierādījuši savu vārdu patiesību, Jūs pat nelieša
vārda neesat vērts!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Te
uzmetas atkal tie paši vecu vecie korrupcijas fron-
tes aizstāvji kas viņu reizi — Bastjānis no krei-
sās puses un Bērziņš no labās puses. Brīnums, kā
viņiem abiem- tik labi saskan! Šāda liela saskaņa
starp vienu spārnu un otru spārnu nav redzama ti-
kai šoreiz vien; tas ir jau sen zināms visai tautai.
Tas ir jau atklāts noslēpums, ka starp sociāldemo-
krātiem un zemnieku savienību visu laiku pastāv
lielā, slepenā koalicijā, jo tikai tā bija iespējams

^
tas

dažādās izsaimniekošanas mūsu valstī, kas līdz šim
ir notikušas. Tagad, kad Leikarts klāj visu vaļa, šie
kungi nāk un saka, ka Leikarts arī ko gribējis sev.
Tik daudz viņiem; ir, ko teikt — ka Leikarts arī
gribējis. Jūs esat ne tikai gribējuši, bet arī izdarī-
juši un vārda pilnā nozīmē mūsu valsti iegrūduši po-
stā un mūs visus noveduši nabadzībā! (J. Birznieks
no vietas: „Cements taču ir aizvests! Tas nav ti-
kai gribēts!")

Jūs, Bastjaņa kungs, taisnojāties, par savu
braukšanu valsts automobiļos personīgās lietas. Kur
Jūs atradīsit kādu cilvēku-strādnieku Jūsu pašu velē-
tāju starpā, kas neatzītu, ka te skaidri un gaiši ir kor-
rupcija? Kā personīgās lietās var braukāt valsts
automobilī?! (Starpsaucieni pa kreisi.) To var da-
rīt tikai tad, ja pagājušajos gados ir jau rūdījies.

Pagājušo reizi, Bastjaņa kungs, es teicu, ka tad,
kad par Jums rakstīja, ka Jūs ar liniem un spirtu
valstij esat nodarījuši lielus zaudējumus, es teicu, ka
es neesmu Jums to metis acīs, jo es neticēju, ka tas
tiešām 1 tā būtu; bet tagad, kad Jūs esat pļeķerti
braukāšanā valsts automobilī savās personīgas da-
rīšanās, man rodas šaubas,' vai tikai toreiz arī Jus
neesat bijuši vainīgi, vai neesat mēģinājuši kaut ko
iesist sev, vai, mazākais, savai partijai, un vai pre-
ses uzbrukumiem, kas toreiz pret Jums vērsās, nav
sava dala patiesības, (Starpsaucieni. V. Bastjaņa
starpsauciens.)

Jūs šeit aizstāvat arī valsts kontrolieri Ivano-
vu, aizrādīdami, ka viņš neesot iejaukts neviena pa-
namā u. t. t- Vai tad es saku, ka viņš ir iejaukts
panamās? To es nesaku: es tikai saku, ka viņš
ir vienlīdzīgs nullei, jo padodas visiem, politiskiem
vējiem, ir pilnīgi bezspēcīgs. No kuras puses vējš
papūš, uz to pusi viņš griežas, to Valsts kontroles
paklausīgie ierēdņi; dara; bet valsts kontrolieris ar
savu muguru visu to sedz. (Starpsaucieni.) Tas
pats slavenais gulžņu sūcināšanas līgums — vai
tas neiziet uz valsts apzagšanu? (V. Bastjaņa starp-
sauciens.) Ja Valsts kontrole būtu cēlusi iebildumus,
tad to nebūtu varējuši noslēgt; tad būtu bijis vaja-
dzīgs attiecīgs Ministru kabineta lēmums. Tāda Mi-
nistru kabineta lēmuma nav. (Starpsaucieni) Mi-

nistru kabineta lēmums stāv augstāk par Valsts kon-
troles lēmumu.

Kas attiecas uz tiesāšanu un attaisnošanu, ko
Bērziņa kungs stāstīja, ka arī viņi esot attaisnoti,
tad man jāsaka, ka tomēr attaisnoti ir ne visi. Kur
tad ir jūsu Žers? Pēc tam, kad 2ers bija izsaim-
niekojis lauksaimnieku centrālbiedrību, viņu notie-
sāja, bet mēs neesam dzirdējuši, ka viņš no zemnie-
ku savienības būtu izslēgts. Uz Ulmaņa kunga
galvojuma pamata Zeru no centrālcietuma izņēma.
— Uniona bankas Kārkliņš tika_ pieņemts ka „spe-
ciālists", lai glābtu veikalu, tomēr viņš to nevarēja
glābt; bet gan visu vainu uzkrāva viņam, un to no-
tiesāja. — Tad — Heimanis, kuram- arī neko
nevarēja darīt, jo viņš aizbrauca uz Beļģiju. — Viss
tika izdarīts tik veikli, ka mums atlika tikai noskatī-
ties! — Tad — Brunners un Grinbergs! —
Vai jums vēl nepietiek? —

Kas attiecas uz Bērziņa kunga kāršu partiju pa-
rādiem 14.000 latu lielo panamu Iekšlietu ministrijā
— nāks laiks, kad es par to sniegšu sīkākas ziņas.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Špolanskim.

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu, paš-
valdību krievu darbinieku apvienība; runā krie-
viski)*).

Priekšsēdētaja biedrs K. Paluluks: Vārds valsts
kontrolierim.

Valsts kontrolieris R. Ivanovs: Augstais nams!
Deputāts Leikarts jau agrāk no šīs katedras ir mē-
ģinājis uzbrukt Valsts kontrolei tanī virzienā, ka
Valsts kontrole neatklājot nevienu panamu, ka viņa
nodarbojoties ar sīkumiem1 u. t. t. Šodien, apsprie-
žot Valsts kontroles budžetu, deputāts Leikarts nā-
ca ar ģenerāluzbrukumiemi kā iestādei, tā atsevi-
šķiem šīs iestādes darbiniekiem.

Debatēs jau aizrādīja, ka Valsts kontrolei nav
veto tiesības. Valsts, kontrolei iesūta saimnieciskus
līgumus, saimnieciska rakstura darījumus atsauks-
mei. Likumā ir pants, ka resori var realizēt arī tā-
dus darījumus, par kuriem Valsts kontrole ir devu-
si noliedzošu atsauksmi, un ka tie revidējami pēc
tam pēcrevīzijas kārtībā.

Atbildot uz šeit minētajiem apvainojumiem, gri-
bu aizrādīt, ka galvenais līdzeklis Valsts kontroles
rokā, ar ko viņa var izsekot un vajāt nelikumības
un nepareizības valsts saimniecībā, ir uzrēķins. Par
uzrēķina sumināmi — vispār par Valsts kontroles
revīzijas darbību mēs sniedzam ikgadus pārskatu —
budžeta izpildīšanas un revīzijas darbības pārskatu,
kur visa darbība uzskaitīta. Summas, kas uzrēķinu
veidā ir vērstas pret atsevišķiem resoriem, un atse-
višķiemi ierēdņiem, sniedzas miljonos latu. tāpēc te
nevar būt ne runa par to. ka Valsts kontrole nodar-
botos tikai ar sīkumiem. Vienā pagājušajā gadā uz-
liktie uzrēķini ir sasnieguši ap l/? miljona latu. Vie-
na dala uzrēķinu gan gul, vienu daļu Ministru kabi-
nets dzēš. bet tās summas te nav ieskaitītas. Šai
kopsummā — _V_ miljonā latos ir ieskaitītas ari
sīkākas summas, bet pie tām es nevaru tuvāk apstā-
tiesun minēju tikai kopsummu. Šai summā nav iek-
šā arī ietaupījumi, kas radušies valsts budžetā pa-
teicotiem tam, ka Valsts kontrole, apspriežot iesū-
tītos līgumus, ir devusi attiecīgus norādījumus; uz
šo norādījumu pamata ir gūti ietaupījumi, un līdz ar
to ir samazinājies attiecīgais budžeta izdevumu po-
stenis.

Man jāsaka, ka daļa uzbrukumu Valsts- kontro-
lei dibinās uz pārpratumu. Tas man darbā vairāk-
kārtīgi ir nācis priekšā, sevišķi privātu sabiedrību
dēļ. Viena sabiedrības daļa uzskata, ka Valsts kon-

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

s.
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tiolei jāseko visām nepareizībām un nelikumībām;
kādas tikai Latvijas valstī notiek; turpretim liku-
mapants nosaka, ka Valsts kontrolei jāseko valsts
ieņēmumu un izdevumu pareizai izlietošanai. Paš-
valdības iestādes, privāti uzņēmumi, kādi ir Lats
un Uniona _ banka, neietilpst Valsts kontroles revī-
zijas robežās-. Valsts kontrolei šie uzņēmumi un pa-
sākumi padoti tikai par tik, par cik viņu rīcībā ir
valsts līdzekļi; turpretim viņu darbības pārējā da-
la, pat šo uzņēmumu grāmatas Valsts kontrolei nav
pieietamas, tur mēs nevaram ieskatīties, Privāto
banku, kāda bija arī Uniona banka, pārraudzība pēc
likuma piekrīt Finanču ministrijai. Ja Valsts kontro-
lei vajadzīgi kādi dati, tad viņa tos var dabūt tikai
ar Finanču ministrijas palīdzību. Valsts kontrole
vajadzības gadījumā griežas pie Finanču ministrijas
ar lūgumu piesūtīt viņai vajadzīgos datus. Privā-
tos iesniegumos novērojami pat tādi piemēri, ka ga-
dījuma, ja diviem, kaimiņiem ir radušies kādi materi-
āli sarežģījumi, — tie arī griežas pie Valsts kontro-
les, [ai ta izsūta revidentu un to lietu izrevidē. Tā-
di lūgumi mums jānoraida, jo mums nav pat tie-
sību visas tādas lietas izmeklēt.

Tālāk — attiecībā uz to, ka neesot novērsti
zaudējumi, un ka tie atklāti par vēlu, vai pēc tam,
kad tie jau notikuši. Man jāaizrāda, ka nevienu ne-
pareizi, nelikumīgi izlietotu summu nevar atklāt ie-
priekš, pirms nelikumība notikusi. Ja mēs šodien
izdarām revīziju kādā valsts iestādē un atrodam, ka
tur viss kartībā, tad mēs neatbildam par to, ka tas
pats ierēdnis vai kasieris var nelikumību izdarīt vē-
lāk. Revīzijas nevar notikt katru nedēļu, jo Valsts
kontroles aparāts nav tik liels, lai visu lielo valsts
saimniecību, varētu tik bieži revidēt; revīzija nāk
pec zināma laika, un par to, kas noticis starplaikā,
revīzijas iestādi vainot nevar. Man jāsaka, ka nav
bijis tādu gadījumu, kad Valsts kontrolei varētu
pārmest, ka Valsts kontrole revidējot būtu bijusi pa-
virša un nebūtu atklājusi notikušās nelikumības;
bet viņa nevar atklāt šīs nelikumības, iekams neliku-
mīgais nodarījums nav noticis. Tādi pārmetumi
Valsts kontrolei, ka revīzijas nav pietiekoši izdarī-
tas, nav pamatoti. Iepriekš fakta notikšanas Valsts
kontrolē nevar paredzēt nelikumību un to atklāt.
Pārmetumi par bezdarbību ir nevietā.

Šeit Leikarta kungs minēja Caldera līgumu par
gulšņu sucinašanu. Līgums, cik man ir atmiņā, bija
piesūtīts Valsts kontrolei atsauksmei. Maksas aprēķi-
nibija sastādīti latos. Vēlāk līgumu noslēdza angļu
mārciņas. Pec tam, kad angļu mārciņas kurss sāka
celties, līgums šaifirmai kļuvis ārkārtīgi izdevīgs, Bez
šaubām, bija jātaisa revīzija. Mēs pieprasījām lī-
guma revīziju. Meklējot Satiksmes ministrijā to pir-
mo līgumu, kas bija sastādīts latos, noskaidrojās, ka
šis līgums Satiksmes ministrijā ir pazudis. Mēs zi-
ņojam par šo lietu izmeklēšanas tiesnesim, Izmeklē-
šanas tiesnesis strādāja pie šīs lietas ilgu laiku un
galu gala to lietu izbeidza. (Starpsauciens.) Ar tie-
sas lēmumiem mums jārēķinās. Līgums vēlāk tika
pārrediģēts latos, kas valstij bija izdevīgāk. Tā
tas bija līdz tam momentam, kamēr atkal nesen at-
pakaļ angļu mārciņas kurss sāka slīdēt uz leju. Un
nu atkal izrādījās, ka līgums latos firmai ir atkal iz-
devīgāks, nekā ja tas būtu palicis angļu mārciņās,
Redziet, deputātu kungi, kā tās lietas var grozīties
sakara ar valūtas maiņām. (Starpsauciens.)

Tad sekoja vēl daži konkrēti gadījumi, kas at-
tiecas tieši uz pašu Leikartu, uz viņa kā uzņēmēja
darbu. Klausoties Leikarta šīs runas daļu, izrādījās,
ka Valsts kontrole nemaz nav bijusi tik mīksta un
tik saudzīga, bet ka tā ir ārkārtīgi barga — un
taisni pret Leikarta kungu. Man jāsaka, ka agrāk es
Leikartu nepazinu. Leikartu es sāku pazīt tikai no

tā laika, kad viņu ievēlēja par deputātu. Visi viņa
uzņēmēja darbi, izņemot kūdras purva izmantošanas
projektu, ir no agrākā laika. Ne es, ne, jādomā,
arī revidenti, Leikarta kungu personīgi neesam pa-
zinuši. Tā tad nav pamata pieņemt, ka te būtu uz-
stājušies pret Leikarta kungu kaut kādā ziņā perso-
nīgi. Man nav tiesība kritizēt no šīs katedras mūsu
tiesu iestāžu lēmumus, bet man jāsaka, ka tie apvai-
nojumi, kurus deputāts Leikarts sakarā ar tiesu ie-
stāžu atzinumiem uzrēķinu lietās vērsa pret atsevi-
šķiem Valsts kontroles darbiniekiem, it kā tie no-
devuši tiesā nepareizu, nepatiesu zvērastu (P. Lei-
karts no vietas: „Tā ir!"), viņam jāpierāda. Lei-
karta kungs šeit teica, ka nevajagot tik daudz re-
vidēt, izejot no likuma burta, bet gan pēc sirsapzi-
ņas. Taču arī zvērasts ir tīra sirsapziņas lieta, par
ko atbild tas, kas zvērastu nodod. Ja deputātam
Leikarta kungam ir pierādījumi, ka šie ierēdņi no-
devuši nepareizu zvērastu vai liecību, tad vajaga
ar tiem nākt un ierosināt tiesā izmeklēšanu pret ie-
rēdņiem, jo par to taču draud bargs sods. Pretējā
gadījumā tā būtu apmelošana. Diemžēl, mūsu sat-
versme paredz, ka deputātus nevar saukt pie atbil-
dības par runām, kas runātas no šīs katedras.
(Starpsauciens.) Es tai purvā neesmu bijis- un ne-
esmu tos grāvjus mērījis, bet ja šie ierēdņi ir ne-
pareizu zvērastu nodevuši (starpsauciens: -Nepa-
reizu liecību!") — te visu laiku bija runa par zvē-
rastu —, tad Leikarta kungam- pašam vajaga nākt
ar pierādījumiem un ierosināt tiesā lietu pret šiem
ierēdņiem. Šiem ierēdņiem:, diemžēl, ir ņemtas tie-
sības celt sūdzību uz runas pamata, kas runāta no
šīs katedras.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates iz-
beigtas. — Vārds referentam-.

Referents J. Birznieks: Pieņemot deputāta
Leikarta iesniegto priekšlikumu par 600.000 latu
strīpošanu no Valsts kontroles izdevumu budžeta un
noklausoties visusLeikarta kunga aizrādījumus, kā
Valsts kontrole būtu izveidojama un izbūvējama,
man jāsaka, ka nebūs iespējams ievērot visus šos
priekšlikumus, un tos realizēt. Lai Valsts kontrole
būtu spējīga izdarīt visas revīzijas, kā pa daļai Lei-
karts to lika priekšā, pēc manas un budžeta kommi-
sijās pārliecības nav iespējams no Valsts kontroles
izdevumu budžeta noņemt tik lielu summu nost; tā-
pēc es izsakos pret deputāta Leikarta priekšlikumu,

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāts P.
Leikarts iesniedzis priekšlikumu —

IV daļas (Nr. 32)' izdevumu kopsummu samazināt par Ls
600.000.—.

Referents izsakās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Leikarta priekšlikumu, Par deputāta Lei-
karta priekšlikumu nodota tikai 1 balss. Nepietie-
košsbalsu skaits. Tas atkrīt. — Nobalsošanā nāk
kārtējo izdevumu IV dala — Valsts kontrole. Lū-
dzu pacelties tos, kas_ ir pret kārtējo izdevumu IV da-
lās pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Kārtējo izdevumu IV daļa vienbalsjgi pieņemta. —

Kārtējo izdevumu V daļa — Ārlietu min i-
s t r i ja.
(Tek.
Nr. Ls Ls

V. Ārlietu ministrija.

a. Centrālā iestāde.
38 V. 5 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 192.413—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 2.500.— 194.913.—
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Tek.
Nr. Ls Ls

39 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 65.200—
2 Citi pārvaldes izde-

vumi 30.600.— 95.800.—
40 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uztu-
rēšana 21.200.—

2 Satiksmes līdzekļu
uzturēšana . . . 4.000.—

3 Citi saimniecības iz-
devumi .... 3.000 —

4 Ēku un telpu teko-
šais remonts . . 4.000.— 32.200.—

41 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi 1.475.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 2.000— 3.475.—

42 § 6. Izdevniecības izdevumi.
3 Pārskati, instrukcijas, formu-

lāri u. c 4.500.—
43 § 10. Informācija un propaganda.

1 Informācija . . . 20.000—
2 Izdevumi speciālām

vajadzībām _ bez
norēķināšanās , . 15.000.— 35.000.—

44 § 11. Dalību naudas un konferences,
1 Dalību naudas 100.000 —

45 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 3.588 —

46 V. 34 § 32. Pabalsti nespējniekiem un trū-
cīgiem pilsoņiem.

4 Trūcīgiem Latvijas pilsoņiem
ārzemēs 13.000.—

Kopā centrālai iestādei 482.476 —

b. Pārstāvības ārzemēs.

47 V. 6 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas .... 742.877.—

48 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 10.800.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 77.800.— 88.600.—
49 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uztu-
rēšana 207.600 —

2 Satiksmes līdzekļu
uzturēšana . . . 3.000.—

3 Citi saimniecības
izdevumi .... 26.930.—

4 Eku un telpu teko-
košais remonts . . 11.250.— 248.780—

50 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi . . . . 10.400.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti .- 3.100.— 13.500.—

51 § 9. Reprezentācijas izdevumi.
2 Reprezentācijas izdevumi ar

norēķināšaiios 59.200.—
52 V. 33 § 28,. Cilvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1. Valsts piemaksa pensiju fon-

dam .' 7.088.—
53 V. 6 § 84. Pārstāvības bez norēķināšanās 171.700.—

Kopā pārstāvībām ārze-
mēs 1.331.745.—

Kopā 1.814.221.—
Paredzēts ietaupīt . . . 18.142.—
Kopā V daļai 1.796.079.—.)

Vārds deputātam Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Godātie de-
putātu kungi! Pie Ārlietu ministrijas budžeta es
gribētu pakavēties tikai ar pāris piezīmēm.

Mūsu Saeimā baidās atklāti runāt par ārlietu po-
lītiku un atstāj šo ļoti svarīgo valsts politikas nozari,
varētu teikt — kabinetiem, kur nav nekādas pub-
licitātes.

Par Latvijas ārlietu polītiku runājot, es gribētu
vispirms vērst mūsu ārlietu politikas vadības vērību
uz jautājumu, kas ari turpmāk mūsu ārlietu politikā
var spēlēt ļoti lielu lomu, proti — uz mūsu attiecībām
ar Vāciju. Pēdējās nedēļās Latvijas ārpolitikas at-
tiecības iepretim Vācijai savā ziņā ir bijušas nostā-
dītas Latvijas dienas jautājumu centrā ar to Vāci-
jas soli, ar kuru tika noliegts- Latvijas sviesta eks-
ports uz turieni. Mēs tagad, skatoties atpakaļ, var-
būt, varam teikt, ka šinī solī Vācijas ārpolitikas va-
dītāji ir parādījuši ārkārtīgi lielu jauneklīgu sparu,
bet no šī spara viņiem diezgan ātri bija jāatsakās.

Es gribu teikt, ka visā šinī īsajā mūsu sviesta
importa noliegšanas vēsturē tomēr taisnība ir bijusi
tiem, kas teica, ka piekāpība un klanīšanās Vācijas
priekšā, sakarā ar šo saimniecisko soli, nav vajadzī-
ga. Jūs zināt, ka Latvijas sabiedrībā bija arī dažas
tādas partijas, kas lielākā vai mazākā mērā ir saistī-
tas ar sviesta eksportu, kuras šinī jautājumā gribēja
ieturēt citu polītiku, es gribētu teikt — gribēja iet
pārmērīgi tālu piekāpībā — kaut arī tikai vārdu
formulās — pretim Vācijai.

Man jau nācās aizrādīt, un to jūs zināt arī no
sociāldemokrātu preses, ka mēs šo sviesta importa
noliegšanu neuzskatām par kādu neievērojamu, maz
nozīmīgu soli, bet ieraugām viņā simptomu jaunās
fašistiskās Vācijas politikā pret austrumiem.
Kāda tad ir šī polītika? — Es domāju, par to vis-
labāk liecina tas, ko nesen atpakaļ ir teikusi saim-
nieciskā konferencē Vācijas atbildīga persona. Saim-
niecības vadītājs, lielas partijas līderis, lielu Vācijas
sabiedrības slāņu .pārstāvis — Vācijas smagās
lielrūpniecības un agrāriešu pārstāvis — lielrūp-
nieku un agrāriešu bloka pārstāvis Hugenberga
kungs ir skaidri izteicis tagadējās Vācijas ārpoliti-
kas nolūkus arī iepretim- Austrumeiropai. Kungi,
vai tas jums patīk, vai nē, pie Austrumeiropas pie-
der arī Baltijas valstis; tāpēc taču, kungi, ļoti ne-
pareiza ir visa tā pieeja strādnieku cīņai pret fašisti-
sko Vāciju un pret Vācijas preču boikota kustību,
kas ir viens no šīs- cīņas izpaudumiem, tā pieeja,
kādu mēs te sastopam 1no pilsonības puses. Vispā-
rīgās budžeta debatēs šo cīņu pret Vācijas fašismu
iztēloja par mūsu iejaukšanos Vācijas iekšējās lie-
tās, Latvijas pilsoniskās aprindas mūs mēģināja
mierināt un aizrādīt: nerunājiet nekādus asus vār-
dus! Citiem vārdiem- — nekaitinait to „lauvu",
jo mēs no tā esam atkarīgi; mēs esam atkarīgi no
Vācijas sviesta tirgus, tāpēc šim- „lauvam" vajaga
labināties klāt. Mēs jau tad norādījām, un arī ta-
gad es gribu uzsvērt, ka tā būtu ārkārtīgi nepareiza
polītika. Protams, Latvija ir maza valsts; viņa ne-
var sacensties ar Vāciju ne territoriļas, ne politikas
varas ziņā; bet tomēr būtu ārkārtīgi nepareiza po-
lītika, ja šinīs atsevišķos uzbrukuma solos, kaut. arī
tikai tādos soļos, kas izpaužas tikai vārdos, kaut arī
tikai tādos darbos-, kuri būtu jāatzīst par negudriem
— Latvija mēģinātu ieturēt piekāpšanās un piela-
bināšanās līniju.

Mums visiem vajadzētu būt pietiekoši skaid-
ram : tās tendences, kas tagad Vācijā ir, tās fašisti-
skās, agresīvās, antisemitiskās un visai kultūrai nai-
dīgās tendences, kas tur, liekas, nostiprinājušās uz
ilgāku laiku, tās meklē sev izeju ārpus Vācijas robe-
žām ārpolitikas agresivitātē. Tāpēc jānosauc vār-
da pilnā nozīmē par Latvijas tautas ienaidniekiem,,
par latviešu zemnieku, latviešu darba ļaužu ienaid-
niekiem, tās latviešu fašistu plānprātiņu aprindas,
kas jūsmo par Hitleru, kas sūta viņam telegrammas
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un vispār mēģina ķēmoties pakal Hitlera politikai.
Ka es jau aizrādīju budžeta vispārējās debatēs, fa-
šistiska Latvija var būt tikai Vācijas piedēklis. Tas
nozīmē visu, kaut arī nepilnīgo tautas- brīvību bei-
gas-, kādas ir izcīnītas pēc 1907. gada Baltijas pie-
krastē.

Ar visu asumu norobežojoties no Vācijas faši-
stiskās politikas, nevienai no Latvijas aprindām to-
mēr nevar būt vēlēšanās atbalstīt pret Vāciju agre-
sīvu polītiku kaut kādā valstu vai lielvalstu blokā.

.Latvijas ārpolitikas situācija pēc tiem notikumiem,
kādi ir bijuši Vācijā — un, es gribu sacīt, vēl vairāk
sakara ar šiem notikumiem Vācijā —, ir tāda, ka
mūsu ārpolitikas līnija nedrīkstētu būt citāda kā
stingras neutrālitātes līnija. Visā tanī imperiālistu
s-peku pārgrupēšanās un nogrupēšanās burzmā, kas
tagad notiek, būtu jāievēro iespējami stingra neutrā-
litate. Latvijas ārpolitika būtu vesta pa neparei-
ziem ce|iem, jāar viņu domātu iesaistīt Latviju kā
lielāku vai mazāku faktoru vienā vai otrā nogrupē-
juma, kas tagad diezgan steidzīgi gatavojas.

Bez Vācijas problēmas, bez attiecībām ar Vā-
ciju gribu īsumā atzīmēt vēl vienu jautājumu, ko es
personīgi uzskatu par svarīgu jautājumu, proti —
attiecības ar Krieviju. Runājot par attiecībām ar
Krieviju, gribu te pieminēt kādu darbu — vienu
grarnatiņu,_ ko izdevusi persona, kam Latvijas poli-
tiska dzīvē ir diezgan ievērojama loma. Es negri-
bētu teikt, ka šai grāmatiņai visumā varētu piekrist.
Tā ir Ulmaņa kunga izdotās grāmatas — „Kas un
ka jādara", II daļa. Šī grāmata nobeidzas ar vese-
lu rindu prasību arī ārpolitikā.

Zemnieku savienība arvien ir lamājusi sociālde-
mokrātus un, kā Celmiņa kungs te pateica, arvien
ir_balsojusi pretim visam- tam, kas ir nācis no sociāl-
demokrātiem;. Arī toreiz, kad .balsoja par tirdznie-
cības līguma noslēgšanu ar Krieviju, zemnieku sa-
vienība_ balsojusi pret to tikai tāpēc, ka tas nācis
no sociāldemokrātiem, Mēs šo līgumu arvien esam
aizstāvējuši, mēs vairākkārtīgi esam norādījuši uz
ta labam pusēm, bet par to mēs no šīs katedras esam
saukāti gan par maskaviešiem1, gan arī par ļaudīm, kas
Latviju gribot grūst postā un Maskavas rokās. Tas
te ir vairākkārtīgi kladzināts. Tagad Ulmaņa kungs,
nobeidzot savu grāmatiņu, 3. punktā pats saka, ka
mušu ražojumiem- jāmeklējot jauni tirgi, jāmeklējot
visas iespējas gūt tirgus arī Padomju savienībā.
Ta tad tagad ari Ulmaņa kungs ir ieņēmis mutē šo
nevalstisko frāzi par saimnieciskiem sakariem- ar
Padomju, Krieviju; arī viņš grib panākt saimnieci-
sko sakaru nokārtošanu ar Padomju Krieviju. Ul-
maņa kungs, šī formula ir pareiza; es nekautrēšos
no šīs katedras paziņot, ka mēs to atzīstam;. Ja jūs
valdība, tiklab bijušā Skujenieka, kā arī tagadējā
Bļodnieka valdībā spēlējat noteicošo lomu, ja saim-
nieciska ziņā realizē, gluži ne visu no a līdz c iz-
ved, ko jus sakāt, tad, droši var teikt, 90%' , kas zī-
mējas_uz mušu iekšējo polītiku, tad jūsu iespaidam
arī areja_ polītika_ vajadzētu parādīties tik tālu, ka
mums butu _ iespējams redzēt konkrētus soļus jūsu
formulas realizēšanā. Tad būtu daudz darīts.

Jus sakāt, — jāatrod iespēja paplašināt tirdz-
nieciskos darījumus ar Padomju Krieviju. Kā Jūs
domājat, Ulmaņa kungs, vai šī iespēja paplašināt
tirdznieciskos darījumus ar Padomju Krieviju ir do-
mājama, ja turpināsies tagadējais bezlīguma stā-
voklis, vai iespējams par to praktiski runāt, ja tur-
pināsies tas_ stāvoklis, kāds ir pašlaik? Es gribētu
teikt, ka ne. Mes neesam dzirdējuši no tagadējā
ai lietu ministra nevienu ekspozē viņa politikā, bet
jāredz, ka turpinās tā pati vienaldzība un nolaidība,
kādabija Skujenieka valdības laikā. Mēs- zinām, ka
Salnāja kungs nestāv sevišķi tālu no Skujenieka kun-

ga; jādomā, ka viņš stāv diezgan tuvu Skujenieka
kungam. Kā Salnāja kungs, tā Skujenieka kungs
stāv par ārpolitikas līniju, kas vadās no vienas lai-
ku pārdzīvojušas dogmas. Mūsu ārlietu ministris
Salnāja kungs, tāpat kā Skujenieka kungs, pieturas
— kā viņš to sauc — pie „vertikālās līnijas".
Pēc viņa domām Latvijas patstāvību var glābt, un
tā ir iespējama, tikai ieslēdzoties ciešākā politiskā
apvienībā ar citām valstīm!, sākot no Igaunijas vai
Somijas, beidzot ar Poliju vai Rumāniju pret Pa-
domju Krieviju; tā būtu tā vertikālā līnija. Un tā-
di „pas.aules vēriena" cilvēki, kādi nesen bija redza-
mi Bļodnieka kunga avīzē, kamēr Bļodnieka kungs
vēl nebija ministru prezidents, šo vienīgo glābiņu
Latvijai saskata, ieslēdzoties veselā riņķī ap Padone
ju Krieviju un aptverot „visu firmamentu" — arī Ja-
pānu un tās saliņas. Redziet, visas .tās ir ārpolitikas
blēņas, kas šaudās pa galvu jūsu koalicijas nopiet-
niem cilvēkiem.

Runāsim pāris vārdu par „vertikālo līniju". To
ārlietu politikā uzskata par pamata tēzi,- Zināmā
ziņā gods un slava par tās pacelšanu pieder Skuje-
nieka kungam. Šī tēze ir tāda — agrāk vai vēlāk
ienaidnieks būs Krievija, kāpēc jādara viss, laii pret
šo ienaidnieku sagrupētu visus spēkusi Zem šīs tē-
zes iespaida radās tā saucamā vertikālā līnija. Vai
jūs nejūtat, ka tagad situācija manāmi ir grozījusies?
Vai tagad jums, kungi, neliekas-, ka, mazākais, tu-
vāka nākotnē, ja vispārīgi var runāt par kādu liel-
valsti, kurai būtu agresīvi nolūki pret Latviju, un
kura šos savus agresīvos nolūkus savu ideologu ru-
nās un rakstos- neslēpj, šī lielvalsts ir meklējama
pavisam citur? Vai jūs- nedomājat, ka visa jūsu ag-
rākā uzbūve ar aso galu pret Krieviju galu galā ir
nepareiza taisni šai praktiskā ārpolitikas situācijā,
kāda patlaban ir? Saucat mūs, kā jūs gribat —
vai nupar -maskaviešiem", vai par Latvijas valsts
nodevējiem, bet agri vai vēlu, jums visiem būs jā-
nāk pie atziņas par saimniecisko sakaru nepiecieša-
mību ar Padomju savienību; bet šie sakari var no-
pietni nodibināties, ja atrod to, ko sauc par politi-
skas savstarpējas uzticības atmosfairu

Šai ziņā es gribētu pateikt, ka taisni savstarpē-
jas politiskas uzticamības atmosfairas radīšanā jūs
esat nodarījuši lielus grēkus. Šos grēkus ir darī-
jušika pagājušie, tā arī tagadējais ārlietu ministris.
Tagadējais ārlietu ministris šos grēkus ir turpinājis.
Vel nesenir sperts nevajadzīgs solis pret tirdzniecī-
bas pārstāvību. Mums tagad nav tirdzniecības lī-
guma, ar Padomju Krieviju. Sakarā ar to nevajadzī-
ga kārta ir_ pacelts jautājums par tirdzniecības pār-
stāvības stāvokli. Kungi, tas ārējais monopols, kas
Krievija pastāv, nekritīs. Pēdējā laikā mēs redzam
tādu, jums pašiem, varbūt, neticamu parādību, ka
pat kapitālistiskās .saimniecības ideologi tagadējā
krize sak runāt par ārējiem monopoliem- — kaut
ari atsevišķām precēm, —, par ārējās tirdzniecī-
bas reglamentāciju. Tāpēc jāsaka, ka tanī vēsturi-
ska situācija, kāda mēs ieejam-, arī Krievijas ārējās
tirdzniecības monopols paliks kā šīs valsts sastāv-
daļa, un jūsu adatas dūrieni pret tās tirdzniecības
parstavību_ taču pasliktina mūsu attiecības ar Krie-
viju. Ja Ārlietu ministrija, kā jūs paši zināsit, vēl
nesenas dienās_ ir spērusi kādu soli pret Krievijas
tirdzniecības pārstāvību, tad ar to jūs neesat veici-
nājuši labas attiecības, bet gan radījuši lieku rūgtu-
mu. Ar to_ defacto stāvoklis,, kāds ir visās valstīs,
ka šiem pārstāvjiem ir eksterritoriālitātes tiesības
— _ tāpat kā diplomātiskiem- pārstāvjiem —, ar to
jārēķinās. To nevar pārveidot ne mazā Latvija, ne
kāda cita valsts._ Velti jūs sākat to grozīt ar savām
notām, jo tas stāvokli padara vēl ļaunāku. Tāpēc,
man šķiet, jāsaka, ka Ulmaņa kunga tēze ir parei-
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za, bet ta prasa, Ulmaņa kungs, vēl vienu tālāku
tēzi.

Neviens no Latvijas pilsonības un pilsoņiem ne-
prasa, lai viņi paliktu par kommūnistiem, lai viņi
simpatizētu Krievijas ideoloģijai, lai. viņi paliktu pat
par šķiras draugiem tai partijai, kas tur valda —
to neviens neprasa, un arī arējā polītika to neviens
no jums nevar prasīt; bet tomēr jāprasa, mazākais,
tādas attiecības ka pret kapitālistiskām valstīm,, par
kuram jus sakāt, ka tas jums esot draudzīgas. Šinī
ziņa, man liekas,_ kungi, jums jūsu ārpolitikā vēl
daudz kas jāmācas. Jāmācas tomēr skatīties uz to
valsti, kas ir mums austrumos, kā uz lielvalsti un kā
uz vienu iespējamu un nepieciešamu diezgan plašu
tirgu — es neteikšu, tikai Latvijas rūpniecībai, bet
arī Latvijas lauksaimniecībai; tagadējos apstākļos
— taisni arī Latvijas lauksaimniecībai.

Jāsaka, ka viens no Skujenieka kunga galve-
niern grēkiem bija pamatdoma — būt iespējami
talak nost, iespējami mazāk sakaru! Es negribu,
kungi, teikt, ka Padomju Krievijā-Maskavā sēž eņ-
ģeļi ; es negribu teikt, ka tas, ko ir darījusi Maska-
va sakara ar notecejušo tirdzniecības līgumu, viss
ir pareizi. Es domāju, ka būtu aplami, ja teiktu, ka
viss, ko tur dara,Jr pareizi darīts, un viss, ko te
dara, ir slikts; ta mes _ nebūt nedomājam. Mēs
esam Latvijas parlamenta, mušu priekšā ir Latvijas
valdība, un mums šeit kā opozicijai jāizteic savas
domas iepretim Latvijas valdībai, jāmēģina izdarīt
zināmu spiediienuuz mušu valdību, jo mums ir jā-
karo ar tam kļudam, ko iepretim Krievijai ir izdarī-
jusi rrnusu valdība.

Mūsu valdības vienaldzības dēļ — atļausimies sev
šobrīd to vardu — nolaidības dēļ ir palaistas- garām
iespējas izmantot Krievijas tirgu. Mēs visi zinām, ka
tadu_ tirdzniecības līgumu, kāds mums kādreiz bija
noslēgts, tagadējos laikos neizdosies noslēgt nevie-
nai valdībai, jo dziļā saimnieciskā krize ir skārusi
visas valstis — arī Padomju Krievijas ārējo tirdz-
niecību tāda veida, ka apgrozījumi, kādi bija agrāk,
šobrīd vairs nav iespējami. Ar to jārēķinās, ka tāds
šis bgums nebūs. Bet, mazākais, šinī krizes laikā
varēja but šaurāks līgums. Tomēr arī pie tā mēs
neesam nonākuši.

Loti liela vaina ir bijusi tā, ka pie tirdzniecības
sarunām nav bijis_ pietiekošā mērā radīts tas, ko
sauc par savstarpēju politisko uzticību. Jūs, kungi,
esat domājuši ar ļoti lielu enerģiju Krievijas tirgu
pec tam ja ne atvietot pavisam, tad daudz maz kom-
pensēt ar „vertikālā virziena" polītiku. Ir rīkotas
pat „buku medības" — gan ne Salnāja kunga, bet
Skujenieka kunga laika. Pats Salnāja kungs ir brau-
cis uz Poliju. Oficiāli un neoficiāli ir vestas dažā-
das sarunas. Bet vai visas tās ir beigušās ar vienu
Latvijai daudz maz pieņemamu līgumu, vai vieno-
šanos?

Labi, atstāsim pie malas visas polītiskās lietas;
bet Polija ir tādā stāvoklī, Latvijas un Polijas saim-
nieciskas attiecības ir tādā stāvoklī, ka, neatkarīgi '
no abu šo valstu vadītāju gribas, jūs nevarat pa-
nākt līdzsvarotu jeb jzlīdzinātu tirdzniecības, bilanci.

3. punktā kursīvā Ulmaņa kunga tēzēs iespiests:
„Japanak ievērojami un vismaz līdzsvarota ārējās
tirdzniecības un maksājumu bilance." (Ķ. Ulmaņa
starpsauciens.) Pareizi, Ulmaņa kungs; bet Polija
vienmēr būs tāds liels caurums. (Starpsaucieni.)
Tai jus piegriežat visu vērību. Aizmirst to pusi, ku-
ra vislielākā mērā var panākt līdzsvarotību — tas
nav pareizi. Augstajam namam gan nav pieejami
visi, ta sakot, diplomātiskā ķēķa noslēpumi, bet jā-
saka, ka saimnieciskās sarunas ar Poliju ne pie kā-
da laba iznākuma nav vedušas, Es domāju, kungi,
ka tā tas būs arī turpmāk. Varbūt vienu otru sīku

Latvijas precīti izdosies novietot Polijas tirgū, bet
šis tirgus nebūt nav tāds, kas būtu viens no notei-
cošiem, kura dēļ būtu jāizlieto, ja tā varētu teikt,
kādreiz diezgan krasa politiskā orientācija un kura
deļ būtu vajadzīgas demonstrācijas kopā ar Poliju
pret padomju Krieviju, kādas agrāk notikušas. Šo-
brīd tas vismaz nav vajadzīgs, un nebūs vajadzīgs
arī turpmāk. Ar to es negribu teikt, ka Polija būtu
jāuzskata par mums naidīgu valsti, ka Polija būtu
jāatstumj no Latvijas, ka viņas tirgus būtu jāpadara
mums nepieejams. Ir laba paruna — katrai: sak-
nītei ir savs laiks; katrai lietai ir sava vieta.

Tāpat iet ar Baltijas valstu savienības ideju.
Atzīsimies, kungi, un atklāti pateiksim, ka šīs Bal-
tijas valstu savienības idejas pamatā ir ļoti lielā mē-
ra trīs mazo valstiņu politiskā sentimentalitāte. At-
zīsimies, ka šobrīd reāla lieta tā nav. Reāla lieta tā
nav! (Starpsaucieni.)

Ar lielu pompu savā laikā noslēdza muitas ūni-
jas līgumu jeb priekšlīgumu — sauciet, kā gri-
bat — līgumu par muitas ūnijas ievešanu ar Igau-
niju. Uz šo līgumu daži lika lielas cerības. Stāstī-
ja, ka būšot lielas lietas. Stāstīja, cik tālu paplaši-
nāšoties tirgus Baltijas valstiņām 1; bet jākonstatē,
ka līdz šim nekas no tā nav izdarīts. Savstarpīga
sacensība — daudzkārt sīka sacensība —, sav-
starpīga skaudība — daudzkārt sīka skaudība, kas
ir šo 3 Baltijas valstiņu īpašība, ir lielā mērā kavē-
jusi muitas ūnijas līguma realizēšanu.

Jāsaka, ka arī pieeja muitas ūnijai bija drusku
utopiska._ Ja vēsturiski — objektīvi pārlasām- lī-
gumu, kādu bija panākušas līguma slēdzējas, tad
redzam, ka vismaz par 100% gribēja saskaņot mo-
nopolus, finances, nodokļus un sociālo likumdošanu.

Praktiski tā nevienā zemē tādā veidā un kār-
ta muitas ūnija nav nodibināta. Visas- tās labās lie-
tas, kas paredzētas līguma 6. pantā, nāk pēc tam,
kad ūnija iedarbojas. (Starpsauciens.) — Diez-
gan liela muitas ūnija pastāv starp Beļģiju un Luk-
semburgu_ un starp Beļģiju un Holandi — mazā-
kais, sava attīstība, Ulmaņa kungs. — Tik uto-
piski muitas ūnijai nevar pieiet: saskaņot visus li-
kumus un tikai tad noslēgt muitas ūniju. Ja vispār
ir kāds reāls pamats šai muitas ūnijai, tad tai jānāk
pa citu ceļu, nevis absolūtā iekšējās likumdošanas
saskaņošanas ceļā, kā savā laikā domāja šī līguma
autori.

Visiem taču skaidrs, ka ar Lietuvu — runā-
sim par zemi, nelidosim pa zilajām debesīm —, ka
ar Lietuvu_ nekāda muitas ūnija šobrīd nav iespēja-
ma; mazākais kamēr Lietuvā pastāv provācisks
vai _prohitlerisks kurss — tikmēr nav iespējams
runāt arī par kādu Baltijas valstu savienību un mui-
tas ūniju.

Mūsu Ārlietu ministrija klusē pie tam vēl par
vienu lietu, kas ir notikusi Baltijas klauzulas ziņā
starp Igauniju un Lietuvu. Tas ir viens solis at-
pakaļ no Baltijas valstu politiskas sadarbības.

Nerunājot ne par kādiem virzieniem, nerunājot
par dogmām, bet praktiski debatējot par šo jautā-
jumu, jāsaka, ka tas cerības, kādas dažas Latvijas
pilsoņu aprindas un arī dažas Latvijas darba tautas
aprindas lika uz Baltijas valstu savienību vai Igau-
nijas un Latvijas ūniju, nav attaisnojušās, tas ir po-
litiski mazu tautiņu sentimentalitāte. Jāsaka, ka
tuvāka nakotnē_ savienība sasniedzama nebūs. Uz
tādam domam jānāk, izejot no praktiskās situācijas.

Latvijas ārlietu_ politikas galvenais nolūks va-
rētu but — iespējami 1 vairāk vājināt pastāvošo
saimniecisko krizi, gādāt iespējami lielāku izeju uz
ārieni mazajai Latvijas tautsaimniecībai. Līdz šim,
kungi, jus šai ziņā esat bijuši ļoti lielā mērā neaktī-
vi. Visu laiku jus esat sekojuši zināmām' illūzijām-.
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Visu laiku jūs ir vadījušas sociāla naida jutas pret
padomju Krieviju, otrkārt — sentimentālas [Ilūzi-
jas par Baltijas valstu savienību un_ muitas ūnijas
noslēgšanu, treškārt — maldīgā illuzija par_ drau-
dzību ar Poliju un aizsardzības, meklēšanu tas pa-
spārnē, ceturtkārt — illuzija tāda, ka Vācijas tir-
gu jums izdosies noturēt uz ilgiem gadiem.

Ja mēs arī vadīsimies no tā uzskata, ka ar ada-
tas dūrieniem nav ko kaitināt hitlerisko „lauvu", ja
tikai viņš tāds ir (labi, pieņemsim arī viņu par tādu,
bet es personīgi domāju, ka viņš nav lauva), tad
daudz neko tomēr negūsim. Ja ievērojam, kā no-
tika atkāpšanās sviesta jautājumā, tad man šķiet,
ka šis apstāklis vien jau liecina, ka mums te nav da-
rīšana ar lielu lauvu. Jūsu uzskats, ka Vācijas tir-
gu jūs ilgi paturēsit, ir maldīgs. Stāvoklis patlaban
ir tāds, ka jūs to ilgi nevarēsit paturēt, jo arī tur
cenšas „aizsargāt" vietējo lauksaimniecību, arī tur
ir tādi paši Ulmaņa kungi. (Ķ. Ulmanis no vietas:
„Daudz vairāk!") Bet Jums,, Ulmaņa kungs, šie Ul-
maņa kungi ir naidīgi; viņi cenšas izspiest Latvijas
sviestu un ..aizsargāt" Vācijas lauksaimniecību —
tāpat, kā Ulmaņa kungs ,.sarga" Latvijas lauksaim-
niecību.

Es domāju, mums te nav jālauza galva par Vā-
cijas lauksaimniecību, bet viens mums jāzina —
ka Vācijas tirgus mums nav drošs, ka tur Latvijas
sviestu grib izspiest. Tāpēc no ārējās politikas
mums jāprasa lielāka aktivitāte citu tirgu meklēša-
nā. Ja jūs parunāsities, ar veikalniekiem, ar lauk-
saimniecības darbiniekiem, tad redzēsit, ka tie nav
sajūsmināti par mūsu lauksaimniecības atašejiem un
Ārlietu ministrijas tirdzniecības aģentiem. Pat par
mūsu vadošo sūtņu personālu jāatzīst, ka saimnieci-
skā aktivitāte ārējā politikā ir ļoti maza. Redziet,
tā aktivitāte, ko Jūs, Ulmaņa kungs, itin pareizi esat
prasījuši savās tēzēs, ir ļoti maza. Sauciens no vie-
tas: „Augsta!") — Nezinu, vai būs kādas pazī-
mes, ka šī aktivitāte būtu augsta. —

Mīļie kungi! Pirmais noteikums būtu arī tas —
vai tas jums patīk, vai nē; es esmu vairākkārt to
atkārtojis, un visā latviešu sabiedrībā, visos lielā-
kos un mazākos laikrakstos esmu notēlots kā nela-
bojams maskavietis —?, pirmais noteikums būtu
tas, lai jūs savu aktivitāti parādītu uz austrumiem,
uz to pusi, kur tagadējā krizes laikā arī nepiecie-
šams vērsties. Ja jūs, kungi, negribat runāt sa-
viem apdullinātiem mītiņu klausītājiem-, bet paši sa-
vā starpā, tad jums būtu jāatzīst, ka tieši uz to pusi
šai aktivitātei vajadzētu stipri vērsties. Šinī ziņā
mums nav nekādu cerību, ka jūsu polītika mainīsies;
nav nekādu simptomu, kas liecinātu, ka mūsu ār-
lietu politikā būtu ieplūdusi kāda jauna strāva.

Es gribētu teikt, ka jūsu ārlietu ministris —
negribu viņam uzbrukt, jo viņa nav klāt — nav
tā persona, kura varētu iedvest uzticību. Ulmaņa
kungs, nemaz nekratait ar roku! Tā uzticības lie-
ta ir divējāda: pirmkārt — jāiedveš uzticība sa-
vas valsts pavalstniekiem, arī savas valsts opozīci-
jai, un otrkārt — jāiedveš uzticība arī tam part-
neram, ar kuru ved sarunas-. Galvenam kārtām- tur
tā uzticība jāiedveš. Bet man liekas, ka tas grēks,
tas pirmdzimtais grēks, kas ir iezīmējies Latvijas
ārlietu polītika, ir tā sauktā jūsu «vertikālā līnija",
«vertikālais virziens", un no tā jūs, kungi, vaļā ne-
varat vēl īsti tikt.

Es negribu uzskaitīt mūsu ārpolitikas kļūdas,
negribu atgriezties pie tā, kādā kārtā savā laikā mēs
esam slēguši neuzbrukšanas līgumus, uz Poliju, kā
mēs bez vajadzības esam koķetējuši agrārās kon-
ferencēs ar tām agrārām valstīm, kurām mums nav
nekādas nozīmes.bet ar kurām esam koķetējuši, ti-
kai lai demonstrētu pret austrumiem. Kamēr no

šiem nevajadzīgajiem liekajiem soļiem- un maziem
solīšiem neizvairīsimies, būs grūti panākt daudz
maz regulētas attiecības ar austrumiem.

Lai nu mēs skatītos uz tiem austrumiem viens
tā, otrs atkal citādi, tomēr agri vai vēlu būs jāatzīst,
ka Latvijas- tautsaimniecības viena no svarīgākām
orientācijām ir meklējama uz austrumiem, viens no
svarīgākiem tirgiem nākotnē ir tur un ne uz vaka-
riem. Eiropas vakaros tirgi — un to jums va-
jadzētu stāstīt visiem saviem zemniekiem — katru
gadu kļūst šaurāki; tie nekļūst plašāki. Arī angļu
tirgi, pastāvot turpmāk Anglijas impērijas norobe-
žošanās politikai, kas jau tagad atver lielos apmē-
ros Anglijas iekšējos tirgus tiem lauksaimniecības
ražojumiem, kas nāk no Anglijas domēnēm un ko-
lonijām, jums neko nedos.

Sakait, deputātu kungi, vai tie tirgi, par kuriem
es nupat runāju, ir tie, uz kuriem kā uz vienīgiem
jūs tagad droši varat palaisties tagadējā agrārā krī-
zē? Vai jūs varat teikt, ka Latvijas zemnieks var
droši uz tiem būvēties un skatīties? Man jums jā-
saka, ka šie tirgi nākotnē jums nekļūs plaši.

Vai jūs domājat, ka tuvākā nākotnē sagaidāms
kāds lielāks vilnis cenu uzlabošanā? Agrārā kri-
ze ir daudz dziļāka nekā rūpniecības krize; šai ag-
rārai krizei ir daudz dziļāki iemesli nekā rūpniecī-
bas krīzei; šīs agrārās krizes cēloņi meklējami
daudz notikumos pašā lauksaimniecības attīstībā —
techniskā attīstībā, un tā var turpināties ilgāku lai-
ku. Tie labie laiki, kādi bija Latvijas lauksaimnie-
kiem dažus gadus atpakaļ, 4—5 gadus atpakaļ, tie,
acīmredzot, vairs neatgriezīsies; tos labos laikus
Vakareiropas tirgi vairs nedos. Nevar tāpēc skatī-
ties tā, ka mums ir pilnīgi vienaldzīgi, kas notiek ar
tirgiem austrumos, jo mēs pilnīgi varot dzīvot no
vakariem. No vakariem šī dzīvošana būs arvien
mazāka un mazāka.

Ulmaņa kungs savās tēzēs ir ievietojis vēl vie-
nu ļoti prātīgu tēzi, proti — rūpniecībai jāgādā un jā-
nodrošina iespēja ražot vietējām vajadzībām (tas
pats par sevi saprotams!) un eksportam. Ulmaņa
kungs, runāsim pilnīgi prātīgi! Cik lielu daļu Lat-
vijas rūpniecības eksporta Jūs gribat nodrošināt uz
Vakareiropu? Vai Jūs tiešām domājat, ka, palaižo-
ties uz vakareiropas tirgu, Latvijā var uzbūvēt rūp-
niecību? Jūsu tēzē guļ pareiza doma, un es gribu
tai, tā sakot, simtprocentīgi piekrist. Vai Jūs nedo-
mājat, ka rūpniecības eksporta nodrošināšana prasa
vienu citu polītiku? Nevis jāatmet Vakareiropas
valstis; es to neteikšu, mīļais Dievs lai pasarga —
katrs tirgus ir jāglabā! Es teikšu arī to vispārējo
frāzi —ka ar visu pasauli jāsadzīvo labi, un jo ciešā-
ki sakari, jolabāk; bet tās ir vispārējās sentimentali-
tātes frāzes. Es saprotu arī, ka rūpniecības eksportu
nevar pacelt no šīsdienas uz rītdienu; to nevar pacelt
ātri arī tas tautsaimnieciskais stāvoklis, kāds- patla-
ban ir visā pasaulē kā austrumos, tā vakaros; bet
ja Jūs gribat zināmu perspektīvu un no savas tēzes
gribat radīt zināmu vadošo līniju, tad taču Jums jā-
saka, ka bez tiem 1austrumiem neies arī rūpniecības
eksports. Jūs varat darīt, ko vien gribat! Labi,
jūs varat eksportēt galošas, kokrūpniecības preces
Labi! Bet tad vairāk arī gandrīz nekā nav, ko jūs
varētu eksportēt lielākos apmēros kā rūpniecības
ražojumus uz Vakareiropu. Visa cita rūpniecība, ko
varētu, celt, vai kas Latvijā jau ir uzcelta — uz-
celta tikai uz to tirgu, kas ir Latvijas iekšienē —
tā var zelt tad, ja Latvijas saimnieciskā polītika,
Latvijas saimnieciskās un polītiskās attiecības ir
pieskaņotas lielajam kaimiņam austrumos. Labi tas,
vai slikti, bet Dievs viņu mums austrumos ir nolicis,
un ko tur lai dara? Tāpēc vajaga runāt par kādām
perspektīvām ārpolitikā, bet tagadējā mīņāšanās ne-
var rast nekādu praktisku daudz maz plašu izeju.
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Tas bija tas_ īsas un vispārīgās piezīmes bez
asas polemikas ārpolitikas jautājumos, J_o es īsiem
vārdiem gribēju pateikt, apspriežot Ārlietu mini-
strijas budžetu.

Saņemot visu kopā, es gribētu pateikt, ka mūsu
arējai politikai jārūpējas arī par mušu tautsaimnie-
cību, jārūpējas par viņas eksporta tirgiem, par Va-
kareiropas tirgiem, kas ir vajadzīgi un nepieciešami,
bez kuriem mušu Latvijas tautsaimniecība nevar
iztikt. Tam mes gribam piekrist. — Bet bez šīm
rupem par Vakareiropas tirgiem, bez rūpēm par la-
bu attiecību radīšanu ar mūsu mazajām Baltijas kai-
miņu valstīm, bez rūpēm padziļināt un uzturēt saim-
nieciskas attiecības _ar šīm kaimiņu valstīm, bez vi-
sa ta ir vajadzīga vēl daudz aktīvāka polītika un sa-
pratīgāka ārpolitika — polītika bez illūzijām arī
pret Latvijas austrumiem-. Jārūpējas arī par saim-
niecisku attiecību padziļināšanu starp Baltijas val-
stīm. Piekritīsim tam!

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Rūtiņām.

_ P. Rūtiņš (strādniekujm zemnieku frakcija): Kā
visa valsts vadība, ta arī ārlietu politikā strādniekiem
ir noteikti pretējs virziens buržuāzijas virzienam.
Buržuāzija ar savu līdzšinējo polītiku, ja to turpinās,
valsti novedīs pie vel lielāka saimnieciska sabruku-
ma. Sociāldemokrāts Menderis šeit mācīja Latvijas
buržuāziju, kas viņai jādarot sava stāvokļa uzlabo-
šanai unglabšanai —- ka saimnieciskā, tā arī poli-
tiska ziņa,_ Viņš aizrādīja uz buržuāzijas orientāciju
gan vertikālas, gan horizontālās līnijās. Strādniekiem
rodas jautājums, uz kādas līnijas pamata sociāldemo-
krātu biedrs Cielēns ir iecelts par sūtni Parīzē, kur
vienmēr ir koncentrējušies visas kapitālistiskās pa-
saules speķi, kas vēršas pret Padomju savienību.
(Starpsaucienu) Strādnieki noteikti ieturētu pavi-
sam citādu polītiku. Mums būtu labākas attiecības ar
Padomju savienību. (Starpsaucieni.) Tas būtu labāk
politiska ziņa un Latvijai dotu ari saimnieciskus la-
bumus. Tos, kas uzstājas draudzīgi Padomju savie-
nībai, Latvijas buržuāzija sloga cietumos, un daži pat
izcieš sodu. (Starpsaucieni.)

Pakavējotiespie ārlietu politikas, paskatīsimies,
cik dārgi tā maksā mazajai Latvijai, un vai ir attaisno-
jama ta Polijas orientācija, kuru par katru cenu mūsu
ārlietu vadībagrib ieturēt, uzturot.ar Poliju labas at-
tiecības, kad ārējā tirdzniecībā bilance ir pasīva par
dažiem desmit miljoniem latu. Tāpat sūtnis ir Romā,
kas Latvijai saimnieciskā ziņā nekā nedod. Tam,
varbūt, ir tikai politiskas aizkulises; Latvija tomēr šo
orientāciju noteikti uztur.

Arī fašistiskā Vācija ar saviem agresīviem nolū-
kiem draud aprīt Baltijas valstis, Mūsu Ārlietu mini-
strijas vadība tomēr koķetē šo hitleriešu priekšā.
Latvijas strādniekus, kas ir aktīvāki un parāda fašis-

? tiskai Vācijai zināmu pretestību, Vācija draud iznī-
cināt. Fašistiskā Vācija draud iznīcināt Latviju un
Latvijas strādniekus, bet Ārlietu ministrijas vadība
cenšas visu to izlīdzināt ar zināmu diplomātisku pie-
eju. Aizrāda: mēs, Latvijas buržuāzija, tā nedomā-
jam, tā domā un dara tikai atsevišķi Latvijas strād-
nieki, mēs centīsimies tos apspiest.

Runājot par attiecībām ar Padomju savienību, jā-
saka, ka tā var dot darbu desmitiem tūkstošu strād-
nieku, kā tas bija, kad pastāvēja tirdzniecības līgums
— arī tanī laikā, kad pastāvēja naidīgs noskaņojums
pret Padomju savienību. Tagad tas ir krasi mainījies,
jo Latvijas valdība ir piedalījusies dažāda veida sa-
nāksmēs — gan agrārvalstu konferencēs, gan citās,
un Krievijas, valdība ir bijusi spiesta vilkt noteiktas
konsekvences pret Latviju. Bez šaubām, ja Latvi-
ja ved politiskā ziņā naidīgu polītiku pret Padomju i

savienību, ieslēgdamas intervences lokā pret Padomju
savienību, tāpat arī saimnieciskā ziņā, lai tādā veidā
pievienotos intervences gatavotājiem, Padomju sa-
vienībai neatliek nekas cits, kā rīkoties tā, kā viņa
tagad rīkojas, lai iespaidotu Latvijas saimniecisko
dzīvi. No tā, saprotams, cieš Latvijas strādniecība,

Ja šeit sociāldemokrāts Ulpe sauca, ka Padomju
savienība slēdzot līgumus arī ar fašistiskām valstīm,
tad jāteic, ka strādniecība to nenosoda, bet saprot.
Par cik Latvijas demokrātija saprotas ar fašistiskām
valstīm cīņa pret Padomju Krieviju, draudzēdamās
ar Poliju un gatavodama Baltijas valstu savienību,
Krievijas diplomātijai jābūt spējīgai novērtēt pret-
padomju bloku. Bez šaubām, ka Krievijas diplomā-
tija šī iemesla dēļ necenšas par katru cenu slēgt lī-
gumu arLatviju, bet slēdz tos ar iespaidīgām valstīm,
ka piemēram ar Poliju, lai mazinātu kampaņu pret
Padomju Krieviju.

Revolucionārā strādniecība, kas noteikti nostājas
par labam attiecībām ar Padomju Krieviju, vairāk-
kārt ir uzsvērusi, ka nepieciešams attiecības uzlabot.
Ja Padomju Krievija tomēr ir slēgusi līgumus ar fa-
šistiskam valstīm, tad tas ir saprotams kā līdzeklis
pret intervences gatavošanu, pret Padomju Krieviju.
Tāpēc nevar gaidīt no Padomju Krievijas citādas at-
tiecības pret Latviju. Ja Latvijas valdība ar Sku-
jenieka un citu redzamu politisku darbinieku muti de-
klarē, ka karš iespējams vienīgi ar Padomju Krie-
viju, tad saprotams, ka Padomju Krievija pret šādu
polītiku ir spiesta vilkt attiecīgas konsekvences arī
Latvijas valsts tirdzniecisko attiecību ziņā, jo Latvi-
jas valsts nepārprotami ir iestājusies blokā, kas vēr-
šas pret Padomju savienību.

Revolucionārai strādniecībai, vadoties no tā, ka
Latvijas valsts ārlietu polītika līdz šim ir noteikti bi-
jusi vērsta pret Padomju Krieviju un ir centusies vi-
siem līdzekļiem nodibināt labas attiecības ar fašisti-
skām valstīm, lai cīnītos pret Padomju savienību,
Latvijas proletariātam,kas sakarā ar to saimnieciski
cieš, turpmāk būs jāsaka arī savs vārds. Latvijas
proletariāta simpātijas ir kopīgas ar Krievijas prole-
tariāta simpātijām.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds depu-
tātam Zālītēm.

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija): Godā-
tie deputātu kungi! Es nerunāšu ilgi! —

Esmu pārliecināts, ka mūsu ārlietu politikai jābūt
pilnīgi neutrālai. Ārlietu politikā mūsu Ārlietu mini-
strija nedrīkst saistīties koalicijā ne ar vienu — ne
ar Poliju, ne ar fašistisko Vāciju, ne arī ar padomju
Krieviju. Saistoties ar kādu koalicijā, vienalga, vai
tā būtu Polija, Francija, vai Padomju savienība, Lat-
vija var tikai tikt ierauta karā.

Es domāju visu labu par podomju Krieviju; esmu
pārliecināts, ka tikmēr, kamēr Krievijai klāsies slikti,
kamēr viņai pašai draudēs briesmas no visām pu-
sēm, kamēr viņai draudēs uzbrukumi no austrumiem
un rietumiem, tik ilgi Krievija būs mierīga kā jēriņš.
Bet deputātu kungi, un arī jūs, kommunisti, neaizmir-
stiet vienu lietu, kas rodas, domājot par vienību, koa-
liciju ar Krieviju, t. i. — Gruzijas likteni! Mēs negri-
bam but šāda Gruzija, mēs negribam piedzīvot to
likteni, ko piedzīvoja gruziņi.

Es brīdinu mūsu Ārlietu ministriju arī no katras
Krievijas aizskaršanas! _ Lai Krievija attīstās, lai
Krievija attīstās kommūnisms, ja reiz tauta to grib
un prasa! (Starpsauciens.) Padomju Krieviju nekad
nevajaga ķircināt. Mums vajaga meklēt noslēgt līgu-
mus ar padomju Krieviju, mums vajaga iet kopā ar
viņu, kur tik vien iespējams, un censties visur ieturēt
miermīlīgu polītiku, iet pretim padomju Krievijai ar
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Uzticības pilnu sirdi, bet tomēr neaizmirst Gruzijas
likteni!

Mēs nedrīkstam saistīties arī ar Poliju, bet, diem-
žēl, mušu tagadējā Ārlietu ministrijas vadība ar Poli-
ju uztur tādas saites, kas nemaz nebūtu vēlamas, jo
no Polijas draud ne mazāka, bet daudz lielāka ne-
laime kā no Padomju savienības. Polijas ārlietu po-
litika ir ļoti aktīva; poļi mēdz iespiesties visur, un vi-
ņiem arī ir daudz iemeslu, kur tie nevar mierīgi iztu-
rēties. Piemēram. — tā sauktais koridora jautājums.
Ar to nekad nevarēs samierināties Vācija, vienalga,
vai tā ir fašistiska Vācija, vai monarchistiska Vācija,
vai sociāldemokrātiska. Ja viņa aizstāv Vācijas ār-
lietu politikas intereses, t. i. vācu tautas intereses, tad
viņa ar to samierināties nevar, un viņa meklēs iz-
līdzināšanos — panākt izlīgšanu ar Poliju. Ja tas ne-
būs iespējams — pie Polijas tieksmēm būs grūti pa-
nākama izlīdzinoša taisnība un miers —, tad karš ne-
izbēgams. Tāpat arī Silēzijas jautājumā. Tādēļ no
iešanas kopā ar Poliju ārlietu ministris jābrīdina.

Jūs zināt, aiz Polijas stāv Francija. Dažu-brīd
gan franču un poļu ārlietu polītika nonāk vai līdz kon-
fliktam, kad viena vai otra puse ir citādos ieskatos,
bet Francija tomēr Poliju pastāvīgi aizstāv un aizstā-
vēs vienmēr. Viegli var notikt, ka Polija pat ierauj
Franciju līdz pasaules karā. Ja mēs, mazā Latvija,
saistāmies ar Poliju, tad arī mēs viegli varam iekļūt
pasaules karā.

Tāpat tas būtu, ja mēs saistītos pārāk cieši ar
Krieviju. Tādēļ es uzsveru, ka mūsu ārlietu politikai
jābūt pilnīgi neutrālai un jāatturas no katras iejauk-
šanās koalicijas un no katras iemaisīšanās citu valstu
— kā Krievijas, tā Polijas un arī fašistiskās Vācijas
iekšējās lietās un viņu ārējā polītika. Es esmu pil-
nīgi pret fašistisko Vāciju, bet uzskatu, ka iejaukties
Vācijas iekšējā politikā mēs tomēr nedrīkstētu.

Varētu pacelties jautājums: pie kādas politikas
tad lai mūsu Latvijas Ārlietu ministrija pieturas?
Kādu polītiku viņa lai piekopj un kādus ceļus lai viņa
staigā? Iet padomju Krievijas ceļu, pilnīgi saistīties
ar to viņa nedrīkst, tāpat ar Poliju un Franciju nē, jo
mēs varam viegli iekļūt pasaules karā. Man sirds no-
dreb, to iedomājoties, cik viegli Latvija, saistoties
šādā vai tādā veidā ar vienu vai otru politisku gru-
pu, vienu otru koaliciju, var noasiņot; ne tik vien no-
asiņot, bet Latvija var iznīkt, kā valsts izbeigties.
Kādā dienā, mēnesim parādoties pie debesīm, saulei
uzlecot, Latvijas var nebūt vairs! Rainis, mūsu lie-
lākais dzejnieks, par to ir dziedājis, savā sērdieņu
dziesmā „Daugavā". No tādas politikas jāizvairās!
Tāda polītika mūs var novest pie nebūtības, pie Lat-
vijas nepastāvēšanas, pie Latvijas kā valsts iznīci-
nāšanās.

Pa kuru ceļu tad lai iet? Es domāju, ka mūsu
politiķiem ir jāpieliek visas pūles, visi spēki un jāat-
rod līdzekļi, kā stiprināt Latvijas patstāvību. Es_ at-
rodu, ka mūsu diplomātija, diemžēl, ir pārāk pasīva;
tā nav aktīva šinī ziņā. Par mūsuFrancijas, Itālijas,
Anglijas un citām sūtniecībām jāsaka, ka tās, diem-
žēl nestāv savu uzdevumu augstumos. Es neatrodu
mūsu_ sūtņos neviena spilgtāka rakstura, nevienas
spilgtākas un noteiktākas personības, kurai būtu
drosma, kurai būtu tālāks skats, kurai būtu gudra
galva, kas nelocītos vienas vai otras koalicijas
priekšā. Mūsu politiķiem jābūt neutrālākiem, mūsu
diplomātijai jāiet tas ceļš, pa kuru ir gājušas Šveice,
Holande, Beļģija, Dānija un dažas citas valstis. Mū-
su diplomātijas mērķis lai būtu panākt Latvijas neaiz-
skaramību, lai visas valstis atzītu Latviju par neaiz-
skaramu valsti, par tādu neutrālu, neaizskaramu
valsti, kādas ir Šveiceun Beļģija.

Es negribu apgalvot, ka tas panākams vienā die-
nā, bet gribu teikt, ka šādi soļi jāsper mūsu

U
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ķiem; viņiem jāvirzās un jāmet skats uz šiem mēr-
ķiem, un no tiem viņi nedrīkst novirzīt savu acu ska-
tu. Kamēr mēs to neesam panākuši, tikmēr mēs ne-
drīkstam uzskatīt sevi par pilnīgu neapdraudētiem.
Mums vajaga prast sevi aizsargāt.

Pilnīgi dibināti šeit sacīja Mendera kungs sociāl-
demokrātu vārdā,_ ka Baltijas valstu savienība esot
sentimentalitāte, tā esot it kā fata morgana, murgi un
fantāzija. Tomēr šī fantāzija par Baltijas valstu sa-
vienību ir skaista fantāzija un skaists mērķis. Pro-
tams, acumirklī mēs to nevaram panākt Lietuvas dēļ.
Es pilnīgi atzīstu tos motīvus un iemeslus, aiz kuriem
tas nav panākams. Mendera kungs tos jau minēja,
un es tos neatkārtošu. Bet mums ir jācenšas Balti-
jasvalstu starpā novērst visus tos šķēršļus, kas trau-
cē Baltijas valstu savienības mērķu sasniegšanu, un
jāveicina visi tie faktori, kas pie šī mērķa noved.

_ Ja šo Baltijas valstu savienību izdotos vēl papla-
šināt' ar ziemeļu valstīm — Zviedriju un Norvēģiju,
tad, es domāju, Latvija būtu pilnīgi nodrošināta no
ieraušanas nākotnes karā.

No nākotnes kara, to iedomājoties vien jau,
mums jānodreb. Mēs neesam karotāja valsts. Lat-
vija negrib karot. Latvija par visām lietām grib mie-
ru, un miers jāuztur tiem līdzekļiem, uz kuriem es jau
aizrādīju. Uz to jāiziet mūsu diplomātijai.

Beidzot man jāsaka vēl kāds vārds. —? Es at-
rodu, ka mazajai Latvijai ir par daudz diplomātu.
Diplomātijas budžets ir nospiedošs mazajai Latvijai.
Mūsu sūtniecību skaitu var ievērojami samazināt.
Es saku — ievērojami samazināt un pie tam bez kāda
liela zaudējuma Latvijai. Latvija to nemaz nemanīs.
Vairāk sūtniecības un viņu budžetus vienkārši var
strīpot. Uz to es jauaizrādīju kādā agrākā runā, ru-
nājot par budžetu; uz to es aizrādu arī vēl tagad.
Mūsu sūtniecību budžetus var stipri samazināt. Arī
tagad pastāvošām sūtniecībām var strīpot daudz re-
prezentācijas summu. Mazās Latvijas sūtniecībām
nav vajadzīgs izdot reprezentācijai tās milzīgās sum-
mas, kādas tās tagad izdod. Tādu reprezentēšanos
sev var atļauties tikai tādas lielvalstis kā Francija un
Anglija — varbūt, arī Vācija, tagadējā nospiestā un
izmantotā Vācija, kuras tauta tagad vaid tāpat kā
Latvijas tauta, joarī tai nav darba un maizes; it īpaši
tagadējā Vācijā darba tautai lielā mērā jācieš bads.
Citas valstis var to atļauties. Varbūt arī lielā Pa-
domju savienība var atļauties tādas summas repre-
zentācijas vai aģitācijas nolūkiem; bet, es domāju,
arī viņai tas nav vajadzīgs. Par to es tomēr negribu
runāt; es zīmējos tikai uz Latviju. Budžeti sūtniecī-
bām ir par daudz lieli. Tos var ievērojami pamazi-
nāt. Sūtniecību skaitu samazinot, Latvijai atkristu
liels slogs, daudz izdevumu, kas sniedzas miljonos.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds depu-
tātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Vispirms man gribas dažos
vārdos apstāties pie deputāta Mendera kunga runas,
Pēc tam sekoja strādnieku un zemnieku frakcijas de-
putāta Rūtiņa runa.

No šīm runām mēs varējām vērot, ka abi šie
virzieni, varbūt, tikai taktikā drusku šķiras, bet gal-
venās līnijās pilnīgi sedzas. Man šķiet, ka tas ir tas
nosodāmākais sociāldemokrātu uzskatos, ka viņi ār-
politikas jautājumos cenšas panākt lielāku un lielāku
tuvināšanos tai pusei, no kuras mūs mūsu vēsture
šķir ne tikai pagātnē, bet arī tagadnē un, bez šaubām,
šķirs arī nākotnē, jo mūsu tautas vairākumam nevar
but pa ceļam ar šo virzienu, tāpēc ka tur auž tādus
pavedienus, kas Latvijai rok kapu. Ir pareizi Zālītes
kunga vardi, ka mēs nedrīkstam aizmirst Gruzijas
likteni.

Ifi5
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Talak — rietumos paceļas citas balsis. Londo-nas konference neviens cits ka Hugenbergs ir skaidri
pateicis, kaAustrumeiropa — arī Baltijas valstis —ir jakolonize, jo Vācija esot daudz dūšīgu zēnu untiem jarodot vieta. Es gribu vērst mūsu ārlietu re-
sora vadības uzmanību sevišķi uz šo Hugenberga iz-
teicienu, kuram Vācija ir ļoti daudz piekritēju. Un
ne tikai Vācija, bet arī mušu pašu valstī, mūsu pašu
pilsēta ir tādi ļaudis, kas tikai rokas vien berzē, lai
varētu šeit iejaukties

^
un kolonizācijas ziņā realizēt

vācu gribu, Šinī ziņa mums jāparāda vislielākā no-
teiktība, vislielākais asums, lai tādas domas un tādus
panākumus varētu likvidēt jau pašā sākumā.

Ne tikai ārlietu, bet arī iekšlietu ministra kungam
būtu lugums_ piegriezt tam vērību, jo ir atklāti zi-
nāms, ka arējas politikas jautājumus grib kārtot pri-
vātas organizācijas, piemēram saistoties ar Berlini,
braucot uz_ turieni u. t. t. Cik mums zināms, nav
sperti nekādi soļi, lai tos kungus, kas ir braukuši
slēgt līgumu, vismaz izjautātu,

Tagad, kad mēs esam nosvinējuši dziesmu svēt-
kus, kad dziedātāji ir uzsvēruši, ka šī zeme ir mūsu,
latviešu tautai jāparada vēl lielāka modrība šī jautā-
juma atrisināšana. Bet ko mēs redzam ārlietu re-
sora? Ārlietu resora redzam lielu miegainību un
nenoteiktību, es gribētu teikt — pat sajukumu. Es
varu piekrist Mendera kunga aizrādījumiem,, ka ne-
aktīvitate ir mušu ārlietu resora visbīstamākā pazī-
me, un ārlietu resors darbojas tā, ka rūpējas nevis
par valsts labklājību, bet galvena kārtā par personī-
gu ienākumu gūšanu. (Starpsaucieni.) Ja profesors
Zālītes kungs_ teica, ka ārlietu resora izdevumi ir par
lieliem, tad jaatzīst.ka ja ārlietu resors darbojas tā
ka līdz šim, tad tiešam izdevumi ir par lieliem (starp-
saucieni), bet kaārlietu resora uzdevumi ir daudz
lielāki un svarīgāki. Ievērojot to, šīm vajadzībām
līdzekļus nevajadzētu žēlot.

Man jākonstatē vēl viens neapstrīdams fakts —
ka mus-u Ārlietu ministrijas darbinieki lielā skaitā ir
oiganizacijas, kuru mērķi nav zināmi. (Saucieni no
vietām: „Kas tie ir?" — „Mūrnieki?") — Dažādi
„murnieki" u. t. t. — (Starpsaucieni.) To ārlietu re-
sora k sevišķi daudz saviesies. Šis iespaids nenāk
no mušu tautas, no mūsu pašu sabiedrības, bet no ār-
puses, Tas ir jautājums, 'kas katrā ziņā jānokārto.
Ja tagadēja valdība to nevarēs izdarīt — nāks cita
valdība, kas to varēs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas. —
Vārds referentam.

Referents J. Birznieks: Es lūdzu Augsto namu
pieņemt vienu budžeta kommisijās priekšlikumu pie
Ārlietu ministrijas- budžeta, kas summas negroza,
proti — 84. paragrāfā, budžetu pārrakstot, ir iekļu-
vusi kļūda.

Par deputāta Vintera priekšlikumu — samazināt
9. paragrāfā reprezentācijas izdevumus sūtniecībām
par 10.000 latu — atsauksmi nevaru dot, jo kommi-
sijā tāds priekšlikums nav apspriests. Kommisijā ap-
sprieda tikai tos priekšlikumus, kas attiecās uz rep-
rezentācijas summām bez norēķināšanās. Es lūdzu
šo priekšlikumu nodot kommisijai atsauksmei.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie kārtējo izdevu-
mu V daļas deputāts J. Vinters iesniedzis priekš-
likumu —

tek. Nr. 51, § 9., samazināt par Ls 10.000.—, pārnesot šo
summu uz Finanču ministrijas ārkārtējiem izdevumiem, tek.
Nr. 480, v. 83., § 92., pkt. 10., pie kam 10. punkta nosaukumu
atvietot ar „pabalsti trūcīgiem 18. marta cietušiem un agrā-
kiem naudas noguldītājiem".

Ievērojot to, ka šis priekšlikums kommisijā nav
apspriests, referents liek priekšā to nodot budžeta

Krājumā Saeimas Stenografu
biroja Rīgā. Saeimas laukumā.

kommisijai apspriešanai. Prezidijs pievienojas šim
lūgumam un atliek kārtējo izdevumu: V daļas nobal-
sošanu, kamēr bus saņemta budžeta kommisijās at-sauksme. —

Kārtējo izdevumu VI daļa — Tieslietu mi-
nistrija.

(Tek.
NrLs Ls

VI. Tieslietu ministrija.

a. Tiesu departaments.
54 V. 14 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 93.237 —
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki 1.254.— 94.491.

55 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 6.300.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 4.400.— 10.700—
56 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana 7.600.—

2 Satiksmes līdzekļu
uzturēšana . . . 2.000.—

3 Citi saimniecības
izdevumi .... 400.—

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . 1.500.— 11.500.—

57 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi 200.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti 200.— 400 —

58 § 6. Izdevniecības izdevumi.
1 Grāmatas .... 5.000.—

2 Periodiski izdevumi 2.500.— 7.500 —
59 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju ion-

dam 1.725.—
60 § 95. Nepareizi iemaksātu ieņēmu-

mu summu atmaksas . . . 30.000.—
Kopā 156.316.—
Paredzēts ietaupīt . . . 1.563.—
Kopā tiesu departamen-

tam 154.753.—

b. Senāts.

61 V. 15 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas .... 195.257 —

62 § 2. Pārvaldes izdevumi.
2 Citi pārvaldes izdevumi . . 2.800.—

63 § 3. Saimniecības izdevumi.
1 Eku un telpu uztu-

rēšana 100.—
3 Citi saimniecības

izdevumi . . . 150.— 250.-
64 § 4. Inventāra jauniegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un
saimniecības pie-
derumi . . . . . 200.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti 300.— 500.—

65 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju lon-
dam 4.090.—

Kopā 202.897.—
Paredzēts ietaupīt . . . 2.029.—
Kopā senātam .... 200.868—

c. Tiesu palāta.

66 V. 16 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 235.501.—-2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki 396— 235.897,—
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Tek.
Nr. Ls Ls

67 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceja izdevumi . . 2.200.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 9.500.— 11.700—
68 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana 3.933.—

3 Citi saimniecības
izdevumi .... 215.—•

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . 1.660.— 5.808.—

69 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi 840.—?

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 200.— 1.040.—

70 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 4.568.—

Kopā . _ 259.013,—
Paredzēts ietaupīt . . . 2.590.—
Kopā tiesu palātai . . . 256.423.—

d. Rīgas apgabaltiesa.

Apgabaltiesa.

71 V. 17 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 810.733.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... ? 16.344.— 827.077.—

72 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 24.990 —
2 Citi pārvaldes iz-

devumi ... . 70.000.— 94.990.—
73 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana 18.772.—

3 Citi saimniecības
izdevumi .... 1.000.—

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . . 1.600.— 21.372.—

74 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi .... _ . 1.000 —

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 500.—

3 Sanitārie un ārst-
niecības piederumi 30.— 1.530.—

75 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 16.559.—

Kopā apgabaltiesai 961.528.—

Miertiesas.

76 V. 18 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 353.573.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 4.704.— 358.277.-

77 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 2.000.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 22.000.— 24.000.—

78 § 3. Saimniecības izdevumi.
1 Eku un telpu uztu-

rēšana 14.500.—
3 Citi saimniecības

izdevumi .... 700.—
4 Eku un telpu teko-

šais remonts . . 1.000.— 16.200.—
79 § 4. Inventāra jauniegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un
saimniecības pie-
derumi 900,—

Tek.
Nr. Ls Ls

80 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 7.208.—

Kopā miertiesām . . . 406.585.—
Kopā 1.368.113.—
Paredzēts ietaupīt . . . 13.680.—
Kopā Rīgas apgabaltiesai 1.354.433—

e. Jelgavas apgabaltiesa.
Apgabaltiesa.

81 V. 17 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 343.883.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 5.232.— 349.115 —

82 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceia izdevumi . . 10.645.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 20.310.— 30.955 —
83 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana 6.800 —

3 Citi saimniecības
izdevumi .... 500.—

4 Ēku un telpu teko-
šais remonts . 1.000.— 8.300—

84 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi .... 680.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti 250.— 930.—

85 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 6.587.—

Kopā apgabaltiesai 395.887.—

Miertiesas.
86 V. 18 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 129.385.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 2.640.— 132.025 —

87 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceja izdevumi , . 1.948.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 7.427.— 9.375.—
88 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana 8.500 —

3 Citi saimniecības
izdevumi .... 350.—

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . 100.— 8.950.—

89 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi 400.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti 200.— 600—

90 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 2.413.—

Kopā miertiesām . . . 153.363.—
Kopā 549.250.—
Paredzēts ietaupīt . . . 5.492.—
Kopā Jelgavas apgabal-

tiesai 543.758.—

! f. Liepājas apgabaltiesa.

Apgabaltiesa.
91 V. 17 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 245.248.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 3.744.— 248.992 —
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Tek.
Nr. Ls Ls

92 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceja izdevumi . . 6.940.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 16.920.— 23.860.—
93 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uztu-
rēšana .... 6.500.—

3 Citi saimniecības
izdevumi .... 450.—

4 Ēku un telpu teko-
šais remonts . . 2.300.— 9.250.—

94 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi 400.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti 200.— 600.—

95 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 4.869.—

Kopā apgabaltiesai 287.571.—

Miertiesas.
96 V. 18 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas. 70.357.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 1.920.— 72.277.—

97 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 700.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 4.100.— 4.800.—
98 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana 1.700.—

3 Citi saimniecības
izdevumi .... 100.—

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . 200.— 2.000 —

99 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi 300.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti 200.— 500.—

100 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 1.428.—

Kopā miertiesām . . . 81.005.—
Kopā 368.576.—
Paredzēts ietaupīt . . . 3.686.—
Kopā Liepājas apgabal-

tiesai 364.890.—

g. Latgales apgabaltiesa:

Apgabaltiesa.
101 V. 17 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 565.732 —
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 12.192.— 577.924.—

102 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa iz_devumi . . 24.087.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi .... . 51.000.— 75.087.—
103 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana 10.351 —

3 Citi saimniecības
izdevumi .... 1.000.—

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . 400.— 11.751.—

104 § 4. Invejitāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi 224.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 230.— 454.—

105 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 11.097.—

Kopā apgabaltiesai 676.313.—

Miertiesas.
106 V. 18 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 224.883.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 6.240.— 231.123.—

107 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 2.210.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi .... . 16.000.— 18.210.—
108 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana 14.402.—

3 Citi saimniecības
izdevumi .... 300.—

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . 1.000.— 15.702—

109 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saimniecī-

bas piederumi 160.—
110 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 4.465.—
Kopā miertiesām . . . 269.660.—
Kopā . _ 945.973.

__
Paredzēts ietaupīt ._ 9.46O.—
Kopā Latgales apgabal-'

tiesai 936.513—
Kopā tiesu departamen-

tam 3.811.638.—

h. Cietumu departaments.
111 V. 19 § 1. Atalgojumi. .

1 Algas un piemaksas .... 1.468.447.—
112 § 2. Pārvaldes izdevumi.

1 Ceja izdevumi . . 20.000—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 11.000.— 31.000.—
113 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana 234.000.—

2 Satiksmes līdzekļu
uzturēšana . . . 11.000 —

3 Citi saimniecības
izdevumi .... 10.480.—

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . . . 20.000 275.480.—

114 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie- i
derumi 5.550.—

2 Zinātnes un māk-
slas_ priekšmeti . 1.550.—

3 Sanitārie un ārst-
niecības piederumi 750.—

4 Satiksmes līdzekli . 200.—
6 Ieroči 150.—
7 Apģērbi, apavi un

vēja 96.800.— 105.000.—
115 § 5. Eku pamatremonti 5.000.—
116 § 6. Izdevniecības izdevumi.

3 Pārskati, instrukcijas, formu-
lāri u. c 650 —

117 § 7. Uztura izdevumi.
1 Pārtika 403.000.—
2 Pārējie izdevumi . 35.000.— 438.000 —

118 § 8. Dienesta apģērbi.
1 Dienesta apģērbu iegādāšanai 46.198.—

119 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 28.489.—

Kopā 2.398.264.—
Paredzēts ietaupīt . . . 23.982.—
Kopā cietumu departa-

mentam 2.374.282.—
Kopa VI da[ai .... 6.185.920.—.)
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Vārds deputātam Rudevicam.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Godātie depu-

tātu kungij Man jau agrākos gadus ir nācies aizrā-
dīt, ka mušu satversmē ir viena skaista frāze, kas
runa par tiesu un likumību, un tā skan tā, ka likuma
un tiesas priekšā visi pilsoņi esot vienlīdzīgi. Būtu
labi, ja tas tā būtu; bet mēs zinām, ka tas tā nav. Šis
skaistais noteikums vispirmā kārtā nezīmējas uz ne-
mantīgo šķiru — uz strādnieku šķiru.

Vispirms šīs nevienlīdzības pamatā ir tīri saim-
nieciska nevienlīdzība. Mēs radam veselu rindu li-
kumu, ^ar kuriem piešķiram saimnieciskas, sociālas
privilēģijas tikai mantīgām šķirām. No otras puses
mesradam likumus, ar kuriem apliekam ar smagām
nastām taisni strādniekus, nemantīgos iedzīvotājus.
Ar izdoto likumu palīdzību mēs sargam īpašumus un
īpašnieku tiesības, bet taipašā laikā redzam, ka ir
gan sevišķi likumi, kam būtu jāsarga arī darba tiesī-
bas, bet tie netiek ievēroti, tos iztulko strādniekiem
par ļaunu un bieži vien izdod tā, ka strādnieki uz
tiem nevar atsaukties, nevar tos izlietot par ieroci
savas taisnības aizstāvēšanai.

Ņemsim kaut vai vienu, bet raksturīgu mūsu li-
kumu, proti — likumu par nopelnītās darba algas pie-
dzīšanu. Šis likums ir pasliktināts taisni tāpēc, lai
apgrūtinātu strādniekiem tikšanu pie savas nopelnītās
algas.

Nesen te Saeimā bija viens raksturīgs gadījums,
kad ne tikai valdība, bet visa pilsoniskā koalīcija no-
stājas pret strādnieku tiesībām. Zviedru sērkociņu
sindikāts nebija samaksājis strādniekiem nopelnīto
alguStrādnieki sindikātu iesūdzēja tiesā un tiesa
pieņēma strādniekiem labvēlīgu spriedumu. Pēc tā
skandāla, kas te atklājās ar tiem 200.000 doīlariem,
izrādījās, ka nav naudas-, ar ko apmierināt strādnieku
pilnīgi likumīgas prasības, ko ir atzinusi arī tiesa.
Sociāldemokrātu frakcija, lai dotu strādniekiem gan-
darījumu

^
iesniedza šeit Saeimā priekšlikumu, ka val-

dībai jāgādā vajadzīgie līdzekli. Nebija liela summa
—• 10.000 latu. Varēja domāt, ka arī pilsonībā rāsies
vismaz tik daudz taisnības apziņas, ka jāgādā, lai
strādniekiem, kam šinī gadījumā visgrūtāk nācās
ciest, nebūtu jācieš. Bet notika tā, ka tikai kādas
neparedzētas nejaušības dēļ, pilsoniskam spārnam
klāt neesot, šo priekšlikumu pieņēma ar nelielu bal-
su vairākumu. Rēķinot pēc partijām, kas sēž centrā
un pa Iabi,_viņu kopskaits būtu devis vairākumu, kas
principa būtu bijis pret šo algas izmaksāšanu strād-
niekiem.

Tas bija raksturīgs gadījums; taspierādīja, ka at-
tiecība uz strādnieku darba tiesībām un prasībām, šīs
tiesības netiek atzītas tādā veidā — ne tuvu ne tā,
ka to cenšas izvest attiecībā uz īpašuma tiesību no-
drošināšanu.

Saimnieciskā un sociālā nevienlīdzība iespaido
arī politisko nevienlīdzību. Varētu domāt — ja ne
saimnieciskāun ne mantas ziņā, tad vismaz likuma
burta priekša, ko sauc par sodu likumiem, vajadzētu
sagaidīt vienlīdzību; bet arī šinī ziņā tās nekad nav
bijis Un nebūs.

Vispirms jau paši šie likumi, kas mums nāk līdz
no bijušas Krievijas; un ne tikai paši likumu panti,
bet liela mēra ari to tulkošanas gars ir tāds, ka šos
likumus iztulko dažādi.

Partijas var skatīties politiskā ziņā viena uz otru
ka grib, bet skaidrs taču ir tas — ka nevar skatīties
ta, it ka viena valstī, kuru sauc par demokrātisku un
tiesisku _valsti, kas ir deklarēts satversmē, kādai šķi-
rai nebūtu eksistences tiesības. Tiesiskā valstī tā
skatīties nevaram.

Likumi ir rakstīti visiem pilsoņiem, bet pret da-
žiem tie tiek piemēroti citādi. Mēs, sociāldemokrāti,

neesam kommūnistu piekritēji; arī citām partijām
netiek uzspiests, lai tās būtu kommūnistu piekritējas;
bet tas pilsoņu tiesības, kuras ir visiem citiem pilso-
nēm, vajadzētu iztulkot tā, ka tās ir arī tiem strād-
niekiem, kas grib sevi saukt un grib būt par kommū-
nistiem, ka tas nav liegtas arī tiem.

Ka redzam, tad šobrīd šinī ziņā pilsoniskās val-
dības, gan arī Tieslietu ministrija un Iekšlietu mini-
strija ar vislielāko sparu cenšas radīt iespējami vai-
rāk ta saukto kommūnistu prāvu, kurās dalu strād-
nieku jaunatnes notiesā ilgus gadus gan spaidu dar-
bos, gan arī piemēro citus bargus sodus. Tos liku-
mus, ko piemēro kommūnistiem, ar tām pašām tie-
sībām attiecīga laikā, ja tas, varbūt, ienāk prātā kā-
dam^ tiesneša kungam vai valdībai, var piemērot arī
sociāldemokrātiem vai' arī kādai citai partijai. Tā tad
tas atkarājas nevis no kādas vienlīdzības, no kādas
vienlīdzīgas vai taisnīgas politikas, bet atkarājas no
ta

^
ka mušu tiesnešu kungi vai valdības kungi ir no-

stājušies pret attiecīgām partijām un attiecīgiem cil-
vēkiem.

Ja pieejam šim jautājumam no nākotnes perspek-
tīvas, tad redzam, ka šai ziņā stāvoklis kļūst arvien
sliktāks. Nepietiek vairs ar tiem likumiem, kas dod
tiesības piemērot visbargākos sodus; šie likumi jau
liekas par mīkstiem.

Jaunākā un lielākā dāvana no tagadējās valdības,
jāsaka — arī no bijušās Skujenieka valdības, ir tā
saucamais jaunais sodu likums. Varēja domāt, ka
Latvijas valsts, _ kas saucas par demokrātisku valsti,
sodu likumus pārstrādājot, neies tai virzienā, kas pa-
sliktina agrāka cariskā Krievijā pastāvējušos liku-
mus, bet ies pretējā virzienā, lai daudz lieka un daudz
nejēdzīga izmestu no sodu likumiem laukā — sevišķi
attiecība uz ta saucamiem politiskiem noziedznie-
kiem. Tagad redzam taisni pretējo.

Jaunais sodu likums, kas visā drīzumā — jau 1.
augustā stāsies spēkā.daudzējādā ziņā ir kļuvis bar-
gāks un, proti — bargāks atkalpret strādnieku šķiru..
Tas ir kļuvis bargāks tai ziņa, ka diezgan plašām
strādnieku kategorijām ir piedraudēts ar pārmācības
namu, ja viņi streikos, vai, kā teikts, kūdīs streikot.
Bargāks šis likums ir arī tanī ziņā, ka tas ieved tā
saucamas' važas, it kā mums tagad Latvijā vajadzē-
tu lepoties ar to, kamēs varam saviem pilsoņiem,
kas ieslodzīti cietuma, uzlikt uz kājām un rokām arī
vel važas, it ka no tā būtu kāds gandarījums tām po-
litiskam partijām, kas šīs važas ieved.

Bet attīstība _iet vēl tālāk. Nepietiek jauar sodu
likumu vien. Prāto un gudro vēl par jauniem liku-
miem — ta saucamiem republikas aizsardzības liku-
miem

^kādus centās izdot bijusē un cenšas izdot arī
tagadēja valdība, lai atkal radītu zināmu ārkārtēju
stāvokli zināmam partijām un zināmām- aprindām,
protams — galvena kārtā strādniecībai. Motīvi gan
ii citādāki. Mums saka tā: jūs prasāt, lai mēs cīno-
ties ar fašismu. Ja, ja — fašisms ir bīstams, un ar to
vajaga cīnīties. To atzīst arī Breikša kungs un de-
mokrātiskais centrs. Bet tad, kad nonākam pie šīs
cīņas ar fašismu, tad no šīs cīņas it nekas neiznāk;
tad rodas tāds noskaņojums: vai iepriekš tomēr ne-
vajadzētu vēl stiprāk pievilkt grožus uz kreiso pusi
un tikaitad, varbūt, sākt domāt par cīņu ar fašismu.
Es domāju, kungi, ka no tādas cīņas nekas nevar iz-
nākt. Tas attiecas arī uz to ministriju, kura politikas
ziņa ir stipri radniecīga Tieslietu ministrijai; tas ir
iekšlietu resors, kam ir .liela loma — vsaktīvākā loma
materiāla sagatavošana Tieslietu ministrijai, sūtot
turp arī savus politiskas pārvaldes vīrus par lieci-
niekiem

^
vienalga kādus. Vajadzīgs tikai, lai polici-

jas aparātu nostādītu taka tas atvieglotu strādnieku
ķeršanu, turētu acis vaļa, ka tikai kur netiek iespiests
kāds uzsaukums vai drukas darbs, kas stiprāk kri-
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. tizetu valdību, lai prokuratūra to tūliņ grābtu ciet uz
politiskas pārvaldes vai Iekšlietu ministrijas norā-
dījumu.

Šinī ziņā mēs atkal redzam, ka taisni tagadējā
valdība šinī reakcionāra virziena grib lauzt vēl jau-
nus ceļus, izņemot no sodu likuma vēl veselu rindu
pantu un piekarot tosstrādnieku sapulcēm, strādnie-
ku organizācijām, strādnieku presei, lai varētu rīko-
ties policejiskiem līdzekļiem, t. i. tādiem, kas nega-
rantē aizstāvēšanos un lietas noskaidrošanu ar lieci-
niekiem,. Izradās, ka ir vajadzīga steidzīga uzstāša-
nas, policejiska uzstāšanas pret vēl pastāvošām po-
litiskam brīvībām.

Un atkal nav ne mazākais noslēpums, ka, javien
un cik tālu Mīlberga kungam, tagadējam iekšlietu mi-
nistrim, ir izdevies dabūt šos bargos pantus savās
rokas un cik tālu tas viņam izdosies arī turpmāk,
viņš bus viens no gļēvākiem iekšlietu ministriem šo
pantu vēršana pret fašistiem; viņš atkal vērsīs šos
pantus pret to pašu strādniecību vienā vai otrā veidā.

Jāsaka, ka kauna lieta, par ko mums jau vairāk-
kārt ir nācies runāt, ir tā, ka pie mums vajā brīvdo-
mātāju kustību. Ar attiecīgu spiedienu — kas arī
navnoslepums — no baznīckungu puses šo brīvdo-
mātāju kustību negribēja laist dienas gaismā, un vēl
šodien ta ir spiestamusu demokrātiskā likuma priek-
šā saukties nevis ta, ka tai būtu jāsaucas, bet darbo-
ties ar citu nosaukumu — ar tādu nosaukumu, kāds
kādreiz ir bijis tāda valsti, kas neskaitījās par demo-
krātisku, kur nebija neka_du tiesību. Kāpēc tas tā? —
Tapec, ka viena daļa mūsu pilsoņu un sevišķi visādu
konfesiju baznīckungi ir tādi, kuriem patīk sludināt
tikai savas mācības, potēt savas tumsības mācības;
tāpēc brīvdomātāju kustībai nedod ceļu.

Jau labi sen biedrībai, kas tagad gan nesaucas
parbrīvdomataju biedrību, konfiscēja kādu žurnālu,
tapec ka tanīesot bijis apvainots Romas pāvests: tur
ironiskā kārta bija teikts, ka pāvestam vajagot nau-
das, Jēzum tā nauda jāgādājot un tamlīdzīgi. Vai tur
var saskatītkadu zaimošanu vai kādu noziegumu?
Bet mušu mācītāju kungiem ir ļoti smalki deguni; vi-
ņi grib, lai piemēro vecu vecos sodu likumu pantus,
kas_pret _brīvdomatāju kustību vērsās tādā vietā un
tāda laika, kad tā jau iepriekšbija izsludināta par no-
ziegumu, kad par to ne runāt nedrīkstēja.

Tagad pie mums vajadzētu būt citādam stāvo-
klim. Bet, ka jau teicu, šinī ziņā tas strādniekiem
kļūs arvien nepanesamāks un ļaunāks.

Tanī pašā laikā mācītāju kungi tur acis un ausis
vaļa par to, ko runā un raksta brīvdomātāji. Mācī-
tāju kungi griežas pie prokuroriem, un ja ir runa par
tādam lietām, kurās viņi ir ieinteresēti, kurās viņus
uz kāda sodu likuma panta var saukt pie atbildības,
viņi atrod durvis vaļā, un cenšas iespaidot tiesas un
prokuratūru, lai tās šīs lietas izbeigtu.

Viens tāds gadījums ir ar katoļu mācītāju pre-
latu Stukela kungu, kurš, kā avīzes raksta, izdarījis
kriminālu noziegumu — nogremdējis kuģi. (Sauciens
no vietas: „Nepatiesība!") Lieta nodota jūras tie-
sai. Juras tiesa atzinusi attiecīgos ļaudis par vainī-
giem._ Tagad, kad apgabaltiesai jāizspriež lietas kri-
minālā puse, attiecīgās deputātu aprindas meklē ce-
ļu lietas izbeigšanai. Tā ir tīri krimināla lieta; bet
par to, ka izteic brīvas domas, kas nesaskan ar mā-
cītāju domām, tūlīt bāž cietumā.

Nerunāsim par tādu faktu, kas jau ir senāks no-
tikums- — ka katoļu mācītāji Latgalē Saeimas vēlē-
šanas no baznīcas kanceles aģitējuši tā, kā tas mācī-
tājiem ir noliegts. Kad ierosinājuši saukt par to pie
tiesas atbildības, lļeta noklusēta, un līdz šim laikam
nav zināms, vai kāds no attiecīgiem mācītājiem tanī jj
lieta saukts pie atbildības, vai nē. *

Ar noziedzīgu aģitāciju, sevišķi Latgalē, mācī-
tāji nodarbojas tik nekaunīgi, ka grēku sūdzēšanā jau-
ta draudzes locekļiem, par kādu numuru viņi balso,
un ja dabu atbildi, ka viņi balsos par Nr. 3 vai kādu
citu strādnieku sarakstu, tad saka, ka grēkus viņiemnepiedošot. Saprotams

^
ar latgaliešu sieviņām un

citiem tumšiem iedzīvotajiem jums tas izdodas, jo vi-
ņi baidās melot, turpretim Jūs paši esat tik slīpēti, ka
protat pielietot tādus paņēmienus. Es šinī gadījumā
ticu vairāk Latgales iedzīvotājiem, kuri jumsnedrīkst
melot, jo baidās Dieva soda, ja rīkosies pret jūsu gri-
bu un nepadosies jūsu terroram. Saprotams, jūs pa-
nākat, ka neviena tiesa, neviens prokurors jums klāt
neķeras.

Ir bijuši gadījumi, kad kreisā spārna deputāti- ir
nosodīti par runām ar 4 gadiem cietuma. Kur garan-
tija, ka tāds pats liktenis nevar ķert arī sociāldemo-
krātu frakciju, ja ar republikas aizsardzības likumu
izdosies pastiprināt sodu mērus? Ja tieslietu resors
plecu pie pleca ar iekšlietu resoru ies tādā virzienā,
tad ar policejiskiem līdzekļiem viņi to panāks. Bez
šaubām, tad_ mums ir izredzes uz to, ka strādnieku
tiesiskais stāvoklis Latvija neuzlabosies, bet gan pa-
sliktināsies. Pret to mums jācīnās.

Gribu aizrādīt uz vēl vienu lietu — ka tā prakse,
kas līdz šim par noziedzību uzskatīja tikai kommū-
nistu darbību, tagad ir gājusi tik tālu, ka arī sociāl-
demokratudarbību jau uzskata par noziedzīgu. Mēs
te jauvairākkārtīgi esam runājuši par vairāku sociāl-
demokrātu un „Darba jaunatnes" uzsaukumu konfis-
cēšanu. Kad mes prasījām, uz kāda pamata tas no-
tiek, tad tagadējais tieslietu ministris savā atbildē ne-
maz neturēja par vajadzīgu runāt par šo lietu. Viņš
droši vien domāja: kas man tur jāzina, kādas tiesības
bijušas uzsaukumu_ konfiscēt! Tur taču ir iekšlietu
ministris, prokuratūra, ^ tiesneši — tie taču zinās, kā-pēc tas darīts. Ta mes tieslietu ministra atbildi, kā-pēc uzsaukumi konfiscēti, arī nesaņēmām.

Ja runājam par attiecībām, kādas ir tagadējai
valdībai pret fašistiskām un pret strādnieku organi-
zācijām, tad mes jau tagad itin labi zinām, ka ne-
drīkst pieskarties nevienam fašistu klubam, nevienai
fašistu organizācijai — piemēram tiem pašiem, kas
nupat tikko nav noslepkavojuši vienu strādnieku. Ja
kādam arī gribpieskarties, tad, pirmkārt, domā, vai
papriekš nav jāslēdz „Strādnieku sports un sargs".
Pec mušu informācijas par šo jautājumu jau ir spriests
sakara ar to pašu skandaliozo gadījumu, kur divi
„Stradnīeku sporta un sarga" biedri, iedami gar „Pēr-
konkrusta" mitekli, apvainoti uzbrukumā „Pērkon-
krustam", _ lai gan „Perkonkrusta" miteklī tai laikā
bijuši vairāk desmit cilvēku, apbruņojušies revolve-
riem. Ka šie divi „Strādnieku sporta un sarga" bie-
dri tukšām rokām varēja uzbrukt „Pērkonkrustam" ?
Taču laikam viņi to nebūs gribējuši! Sadursmē viens
no šiem strādniekiem tikko nav nošauts — ir ievai-
nots galvā. Pēc tam, kad šis fakts noticis, tad arī
spriests — pagaidām gan paslepeni —, vai nevaja-
dzētu slēgt arī „_Strādnieku sportu un sargu".

Ja mēs uz šāda viedokļa sākam dibināt savu tie-
sisko iekārtu — cik tāl tā attiecas uz strādniecību,
tad drīz vien var pienākt laiks, ka ne šādam, ne tā-
dam

^
strādniecības novirzienam Latvijā vairs nebūs

brīvības.
Ja pieņem, ka tagadējā laikā zem zināmiem ie-

spaidiem no ārienes fašisms Latvijā var pastiprinā-
ties — kaut arī ne hitleriskā veidā, tad tomēr mūsu
tautiska izdevuma, kāds tas tagad ir zem dažādu le-
ģionāru un citammaskām —, ja šis fašisms pastipri-
nāsies, tad neizbēgami bus gadījumi, kādi jau ir no-
tikuši, neizbēgamas bus sadursmes, kādas vienu otru
reizi jau agrāk ir notikušas. Ja fašisms pieaugs,
strādniecība cīnīsies pret to. Strādniecība cīnās jau
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tagad. Ja šī sadursmju provocēšana no fašistu puses
notiek tādēļ, lai ķertos krāgā strādnieku organizāci-
jām, tad mēs neesam tālu no tā, ka strādniekiem
vairs nebūs nekādas tiesības. Bet strādnieki neorga-
nizējas tādēļ, lai sēdētu savās organizācijās un ska-
tītos, ka fašisti sāk tiem dancot pa galvu, ka iekš-
lietu ministris nekā nedara, lai to novērstu, bet tiesas
uz likumu pamata bāž cietumā tikai strādniekus.
Strādnieki grib aizstāvēt savas šķiras intereses un
savu organizāciju tiesības. Itin dabīgi, ka viena otra
sadursme ir bijusi un būs.

Izrunāšanās par to, ka vajaga vajāt visas orga-
nizācijas pa kreisi un pa labi, ne mazākā mērā nav uz-
tverama ta, ka ar to grib nodibināt kādu vienlīdzību.
Tā ir tikai izrunāšanās un atrunāšanās, lai slēptu, ka
pret fašistisko spārnu negrib cīnīties. Fašistiskais
spēks ir tāds spēks, kas apstājas tikai cita spēka
priekša. To strādniecība zina. Saprotams, pilso-
niskā valdība un pilsoniskais iekšlietu ministris to ne-
grib zināt. Viņi domā, ka strādnieki no vienas puses
un fašisti no otras puses stāvēs viens pret otru, un
viņi pa vidu rīkosies ar visādiem bargiem likumiem
u. t. t._ Strādnieki nevar tā skatīties uz šo jautājumu
un tapec grib cīnīties pret fašismu daudz aktīvāk, ne-
ka to ir spējīga darīt vienmēr bīdāmā pilsoniskā val-
dība.

Gribu minēt vēl vienu visjaunāko gadījumu. Tas
ir sakarā ar kādu tiesas procesa ierosināšanu pret
sociāldemokrātu partijas centrālkomitejas locekli Vī-
tolu un darba jaunatnes valdes locekli un sekretāru
Zīli. Abi šie mūsu partijas biedri vispirmā kārtā ir
apvainoti par to, ka _parakstījuši kādu darba jaunat-
nes uzsaukumu, kurā, starp citu, ir bijusi runa par
iesaucamiem rekrūšiem, jaunkareivjiem, kuriem stāv
priekšā aiziešana dienestā. Tur, starp citu, bijis
teikts, ka, aizejot kara dienestā, šie jaunkareivji lai
neaizmirstot uzturēt sakarus ar saviem biedriem un
gadījumos, ja novērojot kādas nelikumības, kādas
noziedzības no priekšniecības puses, lai ziņojot par
tām Saeimas sociāldemokrātu frakcijai.

_ Varētu jautāt, kur te ir kāds noziegums, jakāda
strādnieku organizācija ir rūpējusies par to, lai viņas
biedriem un ikkatram karavīram netiktu pāri darīts,
lai attiecībā pret karavīriem netiktu, pārkāpts likums.
Izmeklēšanas tiesnesis ir saskatījis šeit iespēju pie-
mērot sodu likumu 129. panta I daļas 5. punktu, kur
Ir runa par uzaicināšanu nepaklausīt priekšniecībai.
Es domāju, ka uzaicinājums nostiprināt armijā liku-
mību nekādā ziņā nav uzskatāms par aicinājumu ne-
paklausīt priekšniecībai. Ja armijā ir tāda kārtība,
kāds tad ir karavīru tiesiskais stāvoklis? Vai tas ir
tāds, ka karavīrs pats saviem spēkiem drīkst un var
sūdzēties savai priekšniecībai? Ir bijuši gadījumi,
kad daži „Darba jaunatnes" biedri ir sūdzējušies sa-
vai augstākai priekšniecībai par viņiem nodarītām
pārestībām; bet tie arī ir bijuši gadījumi, kad šī
priekšniecība nav spērusiji-ekādus soļus. Tāpēc itin
dabīgi var rasties tāds stāvoklis, ka viņiem jāmeklē
zināma aizstavniecība pie saviem darba biedriem,
pie savas organizācijas biedriem, pie pārējiem strād-
niekiem. Tas ir darīts arī šinī gadījumā. Nav teikts-,
lai nepaklausa priekšniecībai, bet ir teikts, lai ziņo
Saeimai, ja notiek kādas nelikumības, lai tādā kārtā
Saeima varētu šīs nelikumības novērst

Mēs jau zinām, kāds ir zemāka kareivja stāvo-
klis, ja viņš grib sūdzēties. Tā taču ir jau nodrāzta
patiesība, ka tad, ja izsauks rotu karavīru un augstā-
kā priekšniecība prasīs, vai nav kādas sūdzības, un
ja kāds tad iedrošināsies atklāti sūdzēties pret kādu
savu zemāko priekšnieku, tad viņam par to atrieb-
sies, jo šai priekšniecībai ir daudz atriebības līdzekļu,
un to viņa arī dara, necilvēcīgi apejoties ar kareiv-

jiem. Atkal valda tāds ļeskats, ka ar karavīru var
darīt, ko grib. Viņam jābūt miera ar to, ko viņam
dod, viņam jāēd tas, ko liek, jāskrien tur

^
kur dzen.

Viņam jāklausās, ko viņarn stāsta gan mācītāji, gan
citi, kuriem ir lielas privilēģijas. Betja rodas no
strādniecības aizstāvji, kuri grib palīdzēt naverst ne-
likumības, tad tiem kas šādu uzsaukumu parakstījuši,
par to jāatbild.

129. pants paredz bargu sodu — pārmācības na-
mu. Nav brīnums, ka tiesas kungi, kuriem dažkārt
ir stipri nevienādas mērauklas attiecība pret strād-
niecību un attiecībā pret citām šķiram, var uzlikt šo
pārmācības namu par neko, par labu gribu ieverot
likumību.

Tā tad, kungi, nevar runāt par to, ka mums būtu
kāda vienlīdzība likuma un tiesas priekša. Nemaz
nerunājot par saimniecisko nevienlīdzību, nemaz ne-
runājot par sociālo tiesību apcirpšanu, aprobežošanu
tai laikā, kad mantīgām šķirām ar likumiem dod ar-
vien jaunas piedevas, strādniekiem ņem nost līdze-
kļus, kas viņiem ir gan kā algas, gan ka slimo kasu
piemaksas, es saku — nemaz nerunājot par šo ne-
vienlīdzību, vienlīdzības nav arī sodu likumu priekša.
Sodu likumi ir uzbūvēti vienpusīgā šķiras virziena,
un vel vienpusīgākus tos padara tie,kas šos likumus
tulko, t. i. tiesneši.

Vēl vienpusīgāk tos iztulko Iekšlietu ministriļa
un katrs policijas kungs, kuram bus jāsoda, piemē-
ram, par tādiem gadījumiem, ka te Mīlberga kungs
gribēja ievest, par sadursmēm, uzbrukumiem,ka, pie-
mēram, tanīs pašās Gaiļa bērēs, Teica bērēs un citos
gadījumos, kad policijas rīcība ļr bijusi nelikumīga,
kad sodāmais nevar sevi aizstāvēties; tādos gadī-
jumos policijai grib dot tiesības sodīt pilsoņus, se-
višķi strādniekus, ko uzskatīs vai nu par huligāniem,
vai par ko citu. Pie katras sadursmes, kasnotiek
starp strādniekiem un fašistiem, vienmēr strādnieki
tiek pataisīti par huligāniem. Šī nevienlīdzība liku-
ma priekšā mums visiem ir taisni acīs krītoša. To
grib padarīt vēl dziļāku, tāpēc par šo budžetu, kas
saucas Tieslietu ministrijas budžets, mes balsot ne-
varam1.

Vēl vairāk! Strādnieku šķirai ir svarīgs uzde-
vums — cīņa pret fašismu. Mēs redzam, ka šinī cī-
ņā pret fašismu, kas reizē ir arī cīņa par to_ demo-
krātisko brīvību uzturēšanu, kādas mums ir, cīņa pret
fašismu, kurā strādniekiem jābūt aktīviem, viņi ne-
var nostāties uz Mīlberga viedokļa, kurš saka: pa-
gaidait, es ar fašismu pats tikšu_galā! — Mes re-
dzam, ka fašisti lieto brutālus spēkus; viņi ar strād-
niekiem neprot izrēķināties citādi kā tikai ar revol-
veriem. Valdība viņiem iet pretim baltiem cimdiem
un saka: mīļie kungi, esiet taču drusku rāmāki un klu-
sāki! — Tā viņi rīkosies tik ilgi, kamēr tāda vai ci-
tādā veidā pienāks tas brīdis, kad fašisti ies cīņā ne-
vis ar baltiem cimdiem, bet ar dzelzs cimdiem. Viņi
sagrābs strādniekus, bet nesaudzēs arī ne Mīlbergu,
ne demokrātisko centru un nevienu citu, kas negribēs
viņiem pievienoties. Uz to cīņu, uz kuru ir it kā ga-
tavi pilsoņi, mēs nevaram paļauties.. Mums pašiem
jābūt gataviem.

Šī budžeta noraidīšanu mēs acumirklī nevaram
panākt, bet, nedāvājot uzticību valdībai un arī ties-
lietu ministrim, mums jābūt gataviem uz to, lai fa-
šistu uzbrukumiem, viņu nekaunībām un neģēlībām,
kādas tagad redzam Latvijā vienā otrā stūrī; darītu
galu, lai tām neļautu attīstīties, bet pie laika tās ie-
spiestu zemē, jo, jatās attīstīsies un augs, tad tas no-
zīmē visas Latvijas demokrātijas galu un kakla ap-
griešanu strādniekiem. Visi tie, kas to jau laikus ne-
saprot.vismazāk to sapratīs, kad fašisma kustība La-
tvijā būs pilna spēkā. Tad gan viņiem pašiem sāks
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drebēt bikses, bus bail, un tad viņi paši metīsies klāt
par draugiem šinī kustība.

Mes, noraidot šo budžetu, reizē ar to būsim ak-
tīvi cīņa pret fašismu un uzstāsimies pret to beztie-
sību stāvokli un ceļa sagatavošanufašismam, ko mū-
su tagadējas valdības pilsoniskais vairākums atbalsta
un grib panākt.

Šis budžets strādniekiem nav pieņemams.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Prezidijs liek

priekšā šo sēdi slēgt. Iebildumu nav. Tas pie-
ņemts. —

Nākošā sēde būs šodien pīkst. 17.
Šī sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 13.49.)

VI sesijas 19. sēde 1933. gada 20. jūnijā.
(Atklāta pīkst. 17.07.)
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2. Atvaļinājuma piešķiršana deputātam ,751
3. Deputāta P. Zeibolta u. c. iesniegtais priekšlikums —
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tiesu iekārtas likumos (pieņem steidzamības kārtībā):
J. Pabērzs, referents 768

8. Papildinājums likumā par sodu likuma un disciplinār-
sodu likuma ievešanu (pieņem steidzamības kārtībā):

A. Lūkins, referents 775

9. Ministru kabineta iesniegtais apstiprināmo tiesnešu
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta! —

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pēc tam tur-
pināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtība, papildi-
nāta ar pārgrozījumiem un papildinājumiem likumā
par dažu paradu piespiedu pārjaunojumu, pārgrozī-
jumu likumā par valsts aizdevumiem pilsētu un biezi
apdzīvotu vietu būvniecībai un tautas izglītības li-
kumu.—

Pie dienas kārtības sodu likuma kommisijās uz-
devuma referents A. Lūkins liek priekšā

uzņemt šīs sēdes dienas kārtībā papildinājumu likumā ?
par sodu likuma un disciplinārsodu likuma ievešanu.

Šis likums deputātu, kungiem nav izdalīts, un
mēs to varam uzņemt šīs sēdes dienas kārtībā tikai
tad, ja neviens deputāts neceļ iebildumus. Iebildumu
nav? Minētais likums uzņemts šīs sēdes dienas kār-
tībā. —

Deputāts J. Birznieks liek priekšā
dienas kārtības 15. un 16. punktu likt dienas kārtībā 2.

un 3. vietā.

Bez tam vēl deputāts Birznieks liek priekšā.
8. dienas kārtības punktu likt dienas kārtībā 4. vietā.
Deputāts P. Juraševskis liek priekšā
9. dienas kārtības punktu — Ministru kabineta iesniegto

apstiprināmo tiesnešu sarakstu — likt dienas kārtībā 5. vietā.

Vārds deputātam Zeiboltam.
P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie deputā-

tu kungi! No zemnieku savienības un no pilsoniskā
spārna atkal nāk vesela rinda priekšlikumu pacelt uz
augšu dažus likumus. To dara nolūkā, lai arī šodien
Augstais nams nevarētu pieņemt likumu par aizlie-
gumu vienam darbiniekam ieņemt vairākas valsts
vai pašvaldības līdzekļiem algotas vietas. Šie priekš-
likumi runā skaidru valodu — ka Augstā namā ir
grupas, kas dubultos amatus negrib likvidēt, lai gan
pati tauta vairākkārt ir prasījusi šo dubulto amatu
likvidēšanu. Arī mūsu intelligentie bezdarbnieki ar
nepacietību gaida šī likuma pieņemšanu, lai dubultie
amati tiktu likvidēti, un lai viena daļa intelligento
bezdarbnieku tiktu pie darba un maizes. Redzams,
Saeimas deputātu lielai daļai šis likums ir nepatīkams,
tāpēc tam bāž priekšā arvien jaunus likumus, lai li-
kumam šinī sesijā vairsklāt netiktu, Sociāldemokrā-
tu strādnieku partijas vārdā man jāizsaka visasākais
protests pret šādu paņēmienu. Es nopietni uzaicinu
Saeimas deputātus uzklausīt tautas un intelligento
bezdarbnieku balsi un ļaut šim likumprojektam kļūt
par likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Birzniekam par iesniegto priekšlikumu.

J. Birznieks (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Mūsu frakcija savu priekšli-
kumu nepavisam neiesniedza aiz tiem motīviem, ku-
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rus šeit minēja Zeibolta kungs. Ja Zeibolta kungs
ir norūpējies par to, ka šāda dienas kārtības grozī-
šana varētu aizkavēt dubulto amatu jautājuma izšķir-
šanu, tad es Zeibolta kungam par apmierinājumu va-
ru paskaidrot, ka mēs nepavisam nedomājam to ka-
vēt. Jautājums par dažu parādu piespiedu pārjau-
nošanu tomēr ir tik svarīgs, ka ikviens sapratīs, ka
šī jautājumaātra izšķiršana var pasargāt daudz lauk-
saimnieku no nepelnītas izputināšanas.

Finanču kommisijā, iepazinusies ar zemes ban-
kas materiāliem, atrada, ka pēc tiem zemnieki ir sa-
dalīti dažādās kategorijās, lai nedotu iespēju, visiem
lauksaimniekiem izmantot to labvēlību, ko dod parā-
du pārjaunošana. Tagadējais saimnieciskais stāvo-
klis lielā mērā to prasa, un tāpēc ir pēdējais laiks šo
likumu pieņemt. Drīz būs jūlija mēnesis, kad noliktas
vairāk saimniecību pārdošanas gan Liepājā, gan Lat-
galē

^
gan Rīgas apgabaltiesā, gan Jelgavas apgabal-

tiesa. Lai šīspārdošanas nenotiktu, mēs liekam priek-
ša šo likumu pieņemt, un nevis aiz tiem motīviem, ko
šeit minēja deputāts Zeibolts — lai aizkavētu dubul-
to amatu jautājumu; arī mēs gribam šo jautājumu
noskaidrot. Vispirms mēs tomēr lūdzam pieņemt li-
kumu par parādu pārjaunošanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nobalsoša-
na nak deputāta J. Birznieka pirmais priekšlikums —

dienas kārtības 15. un 16. punktu liekt dienas kārtībā 2.
un 3. vietā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Birznie-
ka pirmo priekšlikumu. (Saucieni pa kreisi: „Lei-
kart! Leikart!" — Starpsaucieni. — Priekšsēdētājs
zvanī) —? Lūdzu mazliet vairāk uzmanības! — Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Birznieka
pirmo priekšlikumu

^
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas

atturas. Par deputāta Birznieka pirmo priekšlikumu
nodotas 39 balsis, pret to nodotas 36 balsis, atturējies
1. Deputāta Birznieka pirmais priekšlikums pie-
ņemts. —• Nobalsošanā nāk deputāta Birznieka otrais
priekšlikums —

dienas kārtības 8. punktu likt dienas kārtībā 4. vietā.
Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,

kas ir par deputāta Birznieka otro priekšlikumu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Birznie-
ka otro priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Birznieka otro
priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret to nodotas 36
balsis. Deputāta Birznieka otrais priekšlikums pie-
ņemts. — Beidzot nobalsošanā nāk deputāta P. Ju-
raševska priekšlikums —

9. dienas kārtības punktu likt dienas kārtībā 5. vietā.
Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,

kas ir par deputāta Juraševska priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Juraševska
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Tādu nav. Par deputāta Juraševska priekšli-
kumu nodotas 44 balsis, pret to nodotas 32 balsis.
Deputāta Juraševska priekšlikuma pieņemts. — Citu
iebildumu pret dienas kārtību nekādu vairāk nav?
Dienas kārtība pieņemta. —

1. dienas kārtības punkts — prezidija ziņo-
jumi. —

Deputāts M. Skujenieks lūdz piešķirt viņam at-
vaļinājumu no š. g.26. jūnijalīdz š.g. 23. jūlijam.Klāt
pielikta ārsta apliecība. Prezidijs atbalsta šolūgumu.
Vai Augstajam namam ir kādi iebildumi? Iebildumu
nav. Atvaļinājums piešķirts. —

Tagad nāk apspriešanā un nobalsošanā savā lai-
kā deputātu P. Zeibolta, V. Bastjaņa u. c. iesniegtais
priekšlikums — atzīt dzelzceļu virsvaldes materiālu
apgādes priekšnieka palīgu lesalnieku par nepiemē-

rotu savam uzdevumam. Par šo priekšlikumu vārds
deputātam Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie deputā-
tu kungi! Jau Satiksmes ministrijas budžeta deba-
tēs man nācās apstāties pie dzelzceļu virsvaldes ma-
teriālu apgādes priekšnieka palīga Iesalnieka kunga.
Man jau nācās norādīt, ka šis kungs, kurš patiesībā
ir ieguvis satiksmes vicem-inistra posteni, nebauda
Latvijas iedzīvotāju uzticību un ir dzelzceļu virs-
valdē par kaunu visiem Satiksmes ministrijas darbi-
niekiem. Šim kungam ir tik daudz noziegumu, ka
tie vairs nedod viņam iespēju palikt valsts dienestā.

Šis kungs ir vairākkārt noziedzies pret civildie-
nesta nolikumu. To ministra kungam vajadzēja ļoti
labi zināt un jau sen atsvabināt šo kungu no dzelz-
ceļa dienesta; bet tā kā viņš Satiksmes ministrijā
faktiski ieņem viceministra vietu, tad, bez šaubām,
satiksmes ministra kungs nedrīkst ķerties klāt šim
kungam, jo sevišķi vēl tādēļ, ka viņš ir Latgales kri-
stīgo partijas nodomu un korruptīvās onkuļu būšanas
piekopējs Satiksmes ministrijā.

Šim kungam aiz muguras ir ne tikai naudas pie-
savināšanās, bet arī tādas „skaistas" lietiņas, par ku-
rām katrs dzelzceļnieks jau sen būtu padzīts no die-
nesta. Šiskungs bez kādas vajadzības katru sest-
dienu ir lietojis salona vagonu un ne tikai ir lietojis
to pats, bet ir ņēmis sev līdz arī palīgus it kā inspek-
cijas braucienā līdz Usmai. Patiesībā viņš ir brau-
cis uz Usmas ezeru zivis zvejot un par šo savu zve-
jošanu nelikumīgi ir saņēmis pat komandējuma nau-
du. Šo Iesalnieka noziegumu ir konstatējusi arī
Valsts kontrole un ir uzlikusi dzelzceļu virsvaldei
uzrēķinu. Saprotams, Iesalnieks pats neatbildēs par
uzrēķinu — jāatbild būs dzelzceļu virsvaldes pado-
mei; bet, kā jau mums parasts, Ministru pabinets sa-
vu kollēgu glābs un uzrēķinu dzēsīs.

Ja kāds zemākais dzelzceļa kalpotājs ir nejauši
paņēmis kādu gulsnīti malkai vai akmeņogles, lai mā-
jās, varbūt, izkurinātu savu auksto istabu, lai sasil-
dītu savus nosalušos bērnus, tad par šo strādnieku
tūliņ tiek sastādīts protokols, un viņš tiek iesēdināts
cietumā; bet kad Iesalnieks valstij izkrāpj vairāk tūk-
stošu latu — par viņu protokolu nesastāda, un viņš
vēl šodien atrodas dzelzceļu virsvaldes dienestā.

Šī Iesalnieka nepareizās un nelikumīgās rīcības
saraksts ir garu garais. Par to katrs deputāts jau ir
varējis pārliecināties. Pat pilsoņu laikrakstā par šo
kungu bija sarakstīts vesels romāns, kur bija uzskai-
tīti viņa nelikumīgie darbi. Neskatoties uz to, sa-
tiksmes ministris tomēr nav atradis par vajadzīgu at-
svabināt dzelzceļniekus no šīs netīrās personas.

Ievērojot to, ka dzelzceļniekos un visā Satiksmes
ministrijā ir liels nemiers, un ievērojot arī to, ka
dzelzceļu virsvaldes kungi un pat galvenais direk-
tors, tagadējā ministru prezidenta brālis, nespēj at-
kratīties no šīs personas, sociāldemokrātu frakcijai
šodienbija jāiesniedz šis priekšlikums Augstajam na-
mam, lai Augstais nams izdarītu spiedienu un atsva-
binātu Satiksmes ministrijas darbiniekus un kalpotā-
jus no šīsārkārtīgi netīrās personas. Es gribu redzēt,
vai šodien Augstajā namā radīsies kāda persona, kas
balsos pret šo priekšlikumu. Ja tādas personas ra-
stos, tad tiešām 1 jāsaka, ka arī viņas būs līdzi vainī-
gas minētos noziegumos, kurus pastrādājis Iesalnieks
Satiksmes ministrijā. Es ceru, ka Augstajā namā šo-
dien neatradīsies neviena tāda persona, kas balsos
pret šo priekšlikumu, bet visi nobalsos par to, lai
dzelzceļniekus no šīs netīrās personas atsvabinātu un
turpmāk viņu godu uzturētu tīru.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam Juk-
šinskim. ?
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A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija) : Godātie deputātu kungi! Zeibolta kungs bei-
dza savu runu ar pareģojumu, ka Saeimā nebūšot
neviena deputāta, kas iedrošināšoties runāt pretim
viņam un neatbalstu to, ko viņš grib panākt.

Pirms atbildu, kāpēc Zeibolta kungs prasa Iesal-
nieka kunga atlaišanu, es parunāšu pāris vārdu. Man
liekas, ka viņam ir pa daļai personīgi motīvi — ka-
vēt Saeimas laiku; par tiem es runāšu vēl beigās.
Zeibolta kungs, ka Jūs uzdrošinājāties šeit pārmest...
(starpsaucieni; B. Kalniņa starpsauciens) — Pa-
stastait labāk par savu pipkošanu! —

Kungi, mēs gandrīz katru dienu ^Sociāldemokrā-
ta" esam lasījuši pārmetumus šim direktoram, bet
šie pārmetumi ir galvenā kārtā tādi: vispirms Iesal-
nieka kungam uzbrūk par to, it kā viņš esot piesa-
vinājies naudu — revīzijā tas esot konstatēts. Otr-
kārt Zeibolta kungs saka, ka Iesalnieka kungs svēt-
dienas laikā savām privātām vajadzībām — vai nu
makšķerēšanai, vai medībām — lietojis salona vagonu
un tādā kārtā Satiksmes ministrijai nodarījis lielus
zaudējumus. Bez tam kādā «Sociādēmokrata" numurā
bija ievietots raksts, ka Iesalnieks esot savācis no
materiālu apgādes darbiniekiem līdzekļus kādam mi-
rušam darbiniekam pieminekļa celšanai, bet tos pie-
savinājies; piemineklis līdz šim laikam neesot uz-
celts.

Es pakāpeniski atbildēšu visiem uzbrukumiem;
tad beigās Zeibolta kungs varēs pateikt īstos motī-
vus, kāpēc viņš šeit uzbrūk Iesalnieka kungam. (Sau-
ciens no vietas: «Atspēkošu!") — Jā, jā, atspē-
košu ! —

Šeitjr vesels saraksts, kas pierāda, ka naudu, nav
? piesavinājies Iesalnieks, bet ka sakarā ar dažu dar-

binieku atlaišanu no dienesta zināmos veikalos pali-
kušas nenomaksātas dažas summas u. t. t. Piemē-
ram, Pēteris Zelma nav nomaksājis armijas oikono-
iniskajam veikalam Ls 84.84. Satiksmes ministrijas
materiālu apgādes nodaļas' direktora palīgs aizsūtījis
armijas oikonomiskajam veikalam rakstu, lai Pēterim
Zelmām izdod preces uz krēdita. Pēc tam Pēteris
Zelma no dienesta atlaists. — Dišlers, Roberts, pali-
cis parādā 30 latu. — Pūriņš, Alberts, palicis parādā
70 latu. — Es jums varu nolasīt veselu sarakstu šādu
parādu. Varbūt Jūs, Zeibolta kungs, privātā kārtā
pienāksit un pārbaudīsit, cik naudas nav iemaksāts;
un tā nav iemaksāta tāpēc, ka tie darbinieki ir at-
laisti, un tāpēc no viņiem vairs nav varēts neko
iekasēt.

Tālāk — par to salona vagonu. Paklausaities,
ko raksta bijušais materiālu apgādes priekšnieks par
komandējumiem. —

Iesalnieks esot braucis uz Stendi u. t. t. salona
vagonā. Kāds Satiksmes ministrijas darbinieks bi-
jis izdarījis pārkāpumu, kas beidzies ar apmēram
6000 latu lielu iztrūkumu; vainīgais darbinieks sodīts.
Ja kāds Satiksmes ministrijas ierēdnis ir atklājis pie-
savināšanos, tad pēc jūsu ieskatiem viņš nedrīkst
braukt uz vietas pārbaudīt apstākļus; viņš nedrīkst
to darīt, citādi saka, ka Iesalnieka kungs pa svētdie-
nām braukājis salona vagonā. 1930. gadā zināmais
kungs ir braucis- komandējumos pavisam 47 dienas,
no kurām 10 dienas bijušas svētdienas; 1931. gadā
viņš nobraucis 28 dienas, no kurām 6 dienas bijušas
svētdienas. Arī par tām viņš saņēmis komandējuma
naudu. Paprasait Zeibolta kungam, viņš zina, kas
bija Iesalnieka priekštecis. (Sauciens no vietas: „Kā
viņu sauc?") — Zeibolts zina, kā viņu sauc. — Zei-
bolts dara tā, ka viņš aiziet Satiksmes ministrijā un
pasaka: ja jūs gribat dzirdēt no manis par Satiksmes
ministrijas budžetu labvēlīgu kritiku, tad jums jāpie-
ņem darbā visi mani siseņi un arodbiedrības biedri.
(Starpsaucieni sociāldemokrātu solos.)

Zeibolts kungs vēl sacīja, ka kādam mirušam
darbiniekam neesot uzcelts piemineklis. Apskatai-
ties fotogrāfiju, vai piemineklis ir uzcelts, vai nav!
«Sociāldemokrāts" raksta, ka Iesalnieks naudu pie-
minekļa celšanai savācis, bet to uzcēlis neesot. Vai
ta nav bezkaunība, ja tā raksta?

Es gribu pateikt vienu, proti — ka Zeibolta
kungs pārmet Iesalniekam tikai tāpēc, ka viņa meita
nav pieņemta Satiksmes ministrijā dienestā. Vai ar
šādiem sīkiem jautājumiem Jūs varat apgrūtināt
Saeimu? Ja Zeibolta meita būtu pieņemta Satiksmes
ministrijā, tad šī jautājuma nebūtu. (P. Zeibolts no
vietas: „Tie ir meli!")

Priekšsēdētājs P.JKalniņš (zvanī): Lūdzu depu-
tātu kungus apmierināties!

A. Jukšinskis (turpina): Es lūdzu Augsto namu
šiem sīkumiem nepiegriezt vērības un Zeibolta priekš-
likumu noraidīt. (Starpsaucieni pa kreisi.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kiršteinam. (Starpsaucieni un troksnis.) — Lūdzu
deputātu kungus apmierināties! Tagad ir vārds de-
putātam Kiršteinam. — (Saucieni pa kreisi: «Huli-
gāns!") — Es vēlreiz lūdzu deputātu kungus apmie-
rināties !

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godājamie
deputātu kungi! Mūsu frakcija negrib iejaukties strī-
du, kas patlaban tik asi ir iededzies starp divām pu-
sēm. Mēs neesam ievākuši sīkākas ziņas par šo
valsts darbinieku. (R. Dukurs no vietas: «Neesat
ievākuši?") Arī mums ir ziņas, ka šis darbinieks,
varbūt, nav gluži savā vietā, varbūt, viņš nestrādā
pareizi, bet mēs šim jautājumam gribam pieiet no
principiāla viedokļa, Mums liekas nepareizi, ka Sa-
eima nodarbojas ar šādiem jautājumiem. (R. Dukura
starpsauciens.) Jūs, Dukura kungs, esat speciālists,
to mēs labi zinām, bet mums liekas, ka šāda iejauk-
šanās izpildu varas kompetencēs mums nepiestāv,
un pēc satversmes gara tā mūsu darbam neatbilst.
Ar šādiem darbiem mēs graujam pilsoņos tiesisko sa-
jūtu. (Starpsaucieni pa kreisi.) Nebrīnaities tāpēc,
ka tagad rodas tādi pelēko kreklu valkātāji, kam mēs
ar šādu savu darbību dodam pamatu graut mūsu de-
mokrātisko iekārtu. Man liekas, ka sociāldemokrātu
kungiem, kas vārdos it kā stāv par valsts darbinieku
tiesību un stāvokļa nodrošināšanu, nevajadzētu nākt
ar šādām lietām, jo šādus jautājumus var noskaidrot
tikai izpildu vara. Ja jūs nāktu ar priekšlikumu piem.
iecelt izmeklēšanas kommisiju un minētu te dibinātus
motīvus, tad mēs balsotu par jūsu priekšlikumu; bet
ja jūs nākat ar kailu priekšlikumu — atlaist vienu
valsts darbinieku, kas taču iederas izpildu varas kom-
petencēs, tad mēs principā nevaram balsot par šādu
jūsu priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti! Ja Jukšinska kungs Latgales kristīgo vārdā ceļ
iebildumus pret to, ka nevar atzīt kristīgo partijas
biedri Iesalnieka kungu par nepiemērotu, tad tas vi-
siem ir saprotams, jo Satiksmes ministrijā pēdējā lai-
kā sēd kristīgo frakcijas, ministris. Satiksmes mini-
stris pats sava resora lietās ir nekompetents, un
Iesalnieka kungs dod norādījumus un ir patiesībā
īstais satiksmes ministris. (Saucieni no vietas.) Iv-
bula kungs, mēs zinām, ka šis kungs ir faktiskais sa-
tiksmes ministris. (S. Ivbula starpsaucieni.) — Mi-
nistra kungs, drusciņ paciešieties; Jūs varēsit nākt
uz šīs katedra un vēlāk atbildēt! Man nekas nav
pretto! — Ministra kungs, lieta ir tāda, ka Iesalnieks
tiešam ir faktiskais ministris.
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Jau labu laiku atpakaļ, kad atlaida priekšnieka
vietnieku dzelzceļu virsvaldes materiālu apgādē, par
šīs nodaļas priekšnieka palīgu iecēla Iesalnieku, tā-
pēc ka viņam bija lieli nopelni kristīgo partijā. Ta-
gad viņš nu ir faktiskais ministrs, pienes visas ziņas
un dod visus rīkojumus; jūs, no kristīgo partijas, esat
tikai techniskie izpildītāji Iesalnieka kunga rokās; to,
Ivbula kungs, zina visa Satiksmes ministrija — ne
mes vien. Tāpēc mēs saprotam, ka jukšinska kungs
še nāk ar šādu aizstāvēšanas runu.

Bet pavisam neskaidrs mums ir, kāpēc to dara
Kiršteina kungs! (Ķ. Kiršteina starpsauciens.) — Pa-
ciešieties drusciņ, Kiršteina kungs! —?

Šis jautājums, Kiršteina kungs, bija apspriešanā
arī budžeta kommisijā. Mēs arī uzskatām, ka nav
pareizi nodarbināt Saeimu ar viena ierēdņa lietu, bet
Iesalnieka jautājums ir izgājis pa daudz kommisijām,
un budžeta_kommisijā pēc tiem faktiem, ko mēs cē-
lam priekša, vairākums ir atzinis, ka Iesalnieks ir
absolūti nederīgs savā resorā un ir atvietojams.
(A. Pastora starpsauciens.) Nobalsojot, Pastora
kungs, ar mazu balsu vairākumu tomēr nolēma at-
stāt Iesalnieku savā vietā. Vēlāk pat tie, kas balsoja
par Iesalnieka palikšanu, teica, ka tas esot skandāls;
tas neesot pielaižams, ka tāds cilvēks sēžot resorā,
tāpēc to novākšot pie malas privātā kārtā ne oficiāli,
bet privātā kārtā.

Cik ilgs laiks jau ir pagājis kopš kommisijās sē-
des līdz šai dienai? Vai viņš ir novākts? Viņš nav
novākts! Viņš vēl sēd turpat un turpina savu dar-
bību. Viņu nevar dabūt prom gluži vienkārši aiz tā
iemesla, ka viņam ir ārkārtīgi liela faktiskā nozīme
kā savas partijas loceklim, tā arī pie tiem ministriem,
kas šo resoru vada.

Lai daudz maz apgaismotu šī kunga darbus, gri-
bu minēt tikai dažus faktus par to, kāda ir šī kunga
darbība. (Starpsauciens.) — Jukšinska kungs, var-
būt, Jūs nezināt, kāda ir viņa darbība. Vai Jūs, Juk-
šinska kungs, zināt, kāpēc šis jautājums pacēlās, un
kā šī lieta ir nākusi gaismā?

Tā pati Valsts kontrole, pret kuru šī rīta sēdē
cēla _tik milzīgus iebildumus, ka tā neko neredzot, ir
izstrādājusi divus lielus dokumentus par Iesalnieka
kunga darbību. Valsts kontrole šos dokumentus cēla
priekšā valdībai, bet valdība nereaģēja uz šo jautā-
jumu, nereaģēja tāpēc, ka šis Iesalnieka kungs ir loti
liela persona kā savā partijā, tā arī pie valdības lo-
cekļiem. (A Pastora starpsauciens.) Pastora kungs,
Jūs ļoti labi zināt, cik liela persona ir šis Iesalnieka
kungs, un tāpēc Jums nevajaga runāt, ka tas tā nav.
starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Es lūdzu ne-
traucēt runātāju!

V. Bastjānis (turpina): Man rokā ir šo oficiālo
Valsts kontroles dokumentu noraksti: kad kommisijā
bija runa par šo lietu, es lūdzu iedot man norakstu
no šiem dokumentiem. Šeit ir uzrakstīts, kā ir rīko-
jies Iesalnieka kungs.

Sestdienu vakaros ap pulkstens 6, 7 vai 8, kad
atiet vilcieni, viņš liek pieāķēt vilcienam salona va-
gonu it kā braukšanai uz kādu revīziju, jo materiālu
apgāde pārzina arī zāģētavas un šādus tādus citus
punktus. Pieāķējis vagonu, viņš liek braukt uz Vents-
pili. Nobraucis Ventspilī, viņš liek vagona pavado-
nim, kas brauc līdz — pats viņš vēl guļ — pateikt,
lai vagonu tūlīt pārāķē braucienam atpakaļ uz Rīgu.
Kad pulkstens 6 vai 7 vilciens pienāk Rīgā, viņš ir
labi izgulējies un iesniedz raportu par divu dienu ko-
mandējumu — tā tad izlieto salona vagonu un saņem
\ē! komandējuma naudu.

Deputātu kungi, tas tomēr vēl nav tas sliktākais!
- Ir bijis vairāk tādu gadījumu, kad viņš ir licis pie-

āķēt vilcienam vagonu no Ventspils atpakaļ līdz Us-
mai, pēc tam aiziet pamakšķerēt ezerā zivtiņas un
vēlāk brauc atpakaļ uz Rīgu, kur nodod raportu, ka
tik un tik daudz dienu izbraucis un ceļā patērējis tik
un tik daudz laika.

Jukšinska kungs, ir arī vēl daudz sliktākas lie-
tas! Ja viņam nāk labi miegs, tad pulkstens 6 ie-
braukt Rīgā — tas ir par agru; tāpēc savos braucie-
nos viņš liek pieāķēt salona vagonu vēl vilcienam
no Rīgas uz Jelgavu, pēc tam no Jelgavas uz Dau-
gavpili un vēlāk no Daugavpils atpakaļ uz Rīgu. Tad
vairs vairāk nevajaga! Tā viņš braukā bez vienas
vienīgas revīzijas. Par to man ir dokumenti.

Te ir saraksts, kur tādi braucieni minēti no vie-
nas vietas. Te ir gadījumi, kur vakarā viņš izbrau-
cis no Rīgas, no rīta atbraucis atpakaļ un saņēmis
naudu par divām dienām komandējuma.

Te ir otrs Valsts kontroles saraksts par to, cik
lietots salona vagons.

Jukšinska kungs, te ir arī telegrammas paraugs
par to, kā šis kungs rīkojies. Es nolasīšu Jums šo
parauga telegrammu: «Materiālu apgādes priekš-
nieka braucienam piekabināt šodien", tādā un tādā
datumā, «dienesta vagonu vilcienam līdz Ventspilij,
pārkabināt tanī pat dienā pie otra vilciena atpakaļ
līdz Usmai un atpakaļ tūlīt tālāk līdz Rīgai." — Jūs
atzīstat to par pareizu? Mēs to par pareizu neat-
zīstam.

Te ir gadījums, kad viens- ierēdnis sistemātiski
— ja tas būtu noticis vienu vai divas reizes, tad ne
viens par to neuztrauktos —, bet sistemātiski izman-
to dienesta vagonu un saņem komandējuma naudas,
turpinot šo lietu arī vēl tad, kad jautājums jau bija
pacelts Saeimā. Tādā gadījumā nav citas izejas, kā
apellēt pie Saeimas. Ja Saeimas vairākums grib šā-
du noziedzīgu ierēdni šodien segt un atrod šo ierēd-
ni par piemērotu, tad, kungi, mums nav vairāk, ko
teikt!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija) : — Lūdzu, kungi, mazliet mierīgāk, neuztrau-
cieties! — Es gribēju atbildēt Bastjaņa kungam, bet
tā kā viņš pašlaik ir aizņemts, tad es atbildēšu vē-
lāk! —

Valsts kontrole 1933. gada 15. februārī ir piepra-
sījusi paskaidrojumus par to, ka «Sociāldemokrātā"
bijis rakstīts par naudas piesavināšanos. Šis paskai-
drojums ir dots, un ir izrādījies, ka viss ir blefs.

Tālāk ir otrs Valsts kontroles raksts, uz kuru
arī nevis Iesalnieks, bet viņa priekšnieks ir devis pa-
skaidrojumu, un arī ir konstatēts, ka viss ir blefs. Ja
mēs, Bastjaņa kungs, pieiesim lietai tā kā jūs, kas
sakāt, ka tagad Satiksmes minitrijā satiksmes mini-
stris nav vis Ivbuls, bet Iesalnieks, tad man jāprasa,
kas 1927. gadā bija finanču ministris — SPRS, vai
Bastjānis? Vai Jūs atceraties slaveno lietu ar li-
niem, kad Padomju Krievija lauza līgumu un pirmā
pārdeva linus ārzemēm? Jūs gaidījāt, un mums bija
noteikti zaudējumi. Kas toreiz bija finanču ministris
?— Bastjānis, vai Padomju savienība.

Ja Jūs atkal runājat par salona vagonu, par to,
ka Iesalnieks braucis no Rīgas uz Ventspili, no Vents-
pils uz Usmu, tad Jūs taču nemaz nezināt, kā viņam
jābrauc! Jūs sakāt arī, ka viņš braucis no Rīgas uz
Jelgavu, pēc tam uz Daugavpili un atkal atpakaljjz
Rīgu. Bez tam Jūs sakāt, ka viņš izbraucot sest-
diena, tikai pirmdien atgriežoties Rīgā un par 2 die-
nām saņemot komandējuma naudu. Es gribētu pra-
sīt, Bastjaņa kungs, kurp Jūs vienu vakaru braucāt
ar zemes bankas mašīnu — vai arī komandējumā?
(Starpsaucieni.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputātu P. Zeibol-
ta, V. Bastjaņa u. c. iesniegtais priekšlikums nāk no-
balsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Zeibolta u. c. iesniegto priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret deputāta Zeibolta u. c.
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas no balsošanas. Par deputāta. Zeibolta u. c.
iesniegto priekšlikumu nodotas 29 balsis, pret — 32
balsis, atturējušies 17. Priekšlikums noraidīts. —

Deputāts P. Ulpe iesniedzis priekšlikumu —
uzdot pašvaldības kommisijai izskatīt tai nodoto likum-

projektu — pārgrozījumus likumā par pilsētu pašvaldību —
7 dienu laikā.

Šo priekšlikumu var apspriest un nobalsot šinī
sēdē, ja nevienam Augstā nama deputātam nav iebil-
dumu pret to. (J. Pommers no vietas: «Ir iebildu-
mi!") Deputāts J. Pommers cel iebildumus; šis
priekšlikums jāatliek uz nākošo sēdi. — 1. dienas kar-
tības punkts izsmelts. —

2. dienas kārtības punkts — pārgrozījumi
un papildinājumi likumā par dažu pa-
rādu piespiedu pārjaunojumu, Referenti
K. Bachmanis un H. Dzelzītis. Vārdu finanču, tirdz-
niecības un rūpniecības kommisijās referentam Dzel-
zītim.

Referents H. Dzelzītis: Loti godātie deputātu
kungi! Iesniegtie pārlabojumi likuma par dažu pa-
rādu pārjaunošanu ietver sevī 1., 3. un 4. pantu.

1. pantam ir dots jauns saturs tādā ziņā, ka ir
atmesti ierobežojumi, kas pastāvēja līdzšinēja likuma
par 5000 latiem, bet tagad ir paredzēts atļaut pār-
vest parādus visām saimniecībām, kas to velētos un
kas atbilst pārējo likumu pantu noteikumiem. _ Bez
tam ir pārgrozīta maksimālā summa paradu parjau-
nošanai, proti —- 750 latu_vietā ir likti 2000 latu. Tas
ir darīts tāpēc, ka anketās, kas Nesniegtas uz div-
kāršu uzaicinājumu «Valdības Vēstnesī" un vairāk-
kārtēju uzaicinājumu presē, ir izrādījies, ka līdz 1.
maijam ir pieteikušās pavisam 22.484 saimniecības,
kas prasa 17.000.000 latu. To starpā ir 10.800 jaunu
saimniecību, 5114 vecsaimniecību un 6547 Latgales
viensētas. Likuma tālākos pantos līdzšinēja redak-
cijā paredzēts, ka var pārvest paradu kopsummu par
12000.000 latu. Kopsummā — 17 miljona latos ietilpst
2 miljoni latu, ko varēs pārvest no rezerves fonda
caur Latvijas banku. Tā tad paliks vel 15 miljonu
latu.

Ir novērots, ka visus iensiegumus apmierināt ne-
varēs, jo daži būs tādi, kur aizdotās summas nebūs
izlietotas tiem mērķiem, kuriem tas bijušas paredzē-
tas. Tāpat nevarēs izsniegt visu to summu, ko velas_.
bet tikai Ls 2000 — vienai saimniecībai. Kopsumma
tas iztaisīs ne mazāk kā 5 miljoni latu. Ja nu no 15
miljoniem latu atņem 5 miljonus, tad. paliek vel 10
miljonu latu.

Pieņemsim, ka varbūt visas saimniecības vel nav
pieteikušās. Ja tās pieteiksies, vajadzēs, varbūt, vel
2 miljonus latu, Tas tomēr nepārsniegs maksimālo
summu. Tāpēc nav nekāda iemesla aprobežot saim-
niecības ar taksācijas vērtību un nedot iespēju pār-
vest to summu, ko mēs varētu iedomāties par iespē-
jamo. Tagadējā norma — 750 latu ir izrādījusies
daudz vietās nepiemērota. Ir daudz saimniecību, kas
prasa mazāk par 750 latiem, bet ir arī tādas, kas
prasa 750 latu un pat vairāk. Ja paradu _parjaunoša-
nai paredzētā summa dod iespēju to nokārtot un ne-
prasa vairāk par 12 miljoniem latu, tad nav nekāda
iemesla atstāt lauksaimniekus likteņa vara.

Tagadējais grozījums dod iespēju pārvest parā-
dus arī saimniecībām, kas to prasa, lidzLs 2000,—.
Paliek tomēr vēl 430 saimniecību, kas veļas pārvest
parādus virs Ls 2000,—. Līdz Ls 2000,— varēs pār-

vest, bet summas pāri par Ls 2000,— būs jānoraida;
tādu kopsummā būs ap Ls 200.000.—. Tām saimnie-
cībām nevarēs piešķirt šī pārgrozījuma labvēlību.

Finanču kommisijās vārdā lūdzu pieņemt 2. pan-
tu tādā redakcijā, kādā tas ir paredzēts projekta.

3. pants ir vairāk juridiskas dabas un skar tas
saimniecības, kuras jau ir nodotas piedziņai. Ja saim-
niecība ir nodota tiesas piedziņai, tad pec likuma ta-
gadējās redakcijas zemes banka nevar izdarīt pār-
vešanas operācijas. Ja nav iesniegts tiesu izpildītajā
raksts par citas piedziņas vēršanu uz to pašu neku-
stamu mantu, tad pēc jaunās redakcijas tas nekavē
ieķīlājuma raksta korroborēšanu. Ar ieķīlājuma
raksta korroborāciju parāda pārjaunojums uzskatams
par notikušu, un pēc attiecīgās _ bankas_ paziņojuma
tiesu izpildītājam viņš izbeidz_ pārjaunota parada pie-
dzīšanu un paziņo zemes grāmatu nodaļai par pie-
dziņas atzīmju dzēšanu.

4. pantam narcdzēta piezīme, kas runa par to,
ka tām saimniecībām, kas vēl nav paspējušas korro-
borēt savas tiesības zemes grāmatās, arī dota iespē-
ja kārtot parādus ilgā laikā. Šādas saimniecības va-
rētu būt Latgales saimniecības, kas izgājušas vien-
sētās, un arī dažas jaunsaimniecības. Šādam nekor-
roborētām saimniecībām ir paredzēts izdot apliecī-
bas, jo obligācijas, ķīlu zīmes nevar dot, kamēr viņu
tiesiskais stāvoklis nav nostiprināts. Kad korrobore-
šana būs notikusi, tad izdotās apliecības varēs ap-
mainīt pret ķīlu zīmēm. Galu galā, ja šīs apliecības
arī nevarēs apmainīt pret ķīlu zīmēm, tad tas izpirks,
līdzīgi ķīlu zīmēm.

Finanču kommisijās vārdā lūdzu šos papildinā-
jumus un pārgrozījumus pieņemt, lūdzot tiem stei-
dzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds juridiskas
kommisijās referentam Bachmanim.

Referents K. Bachmanis: Augsti godātie tau-
tas vietnieki! 1932. gada 31. decembrī, pieņemot
likumu par dažu parādu piespiedu pārjaunošanu,
Augstajā namā tika izteiktas dažādas domas.

Likums bija iesniegts bez ierobežojumiem, bet
Augstais nams pieņēma ierobežojumus, kas 1. pan-
tā paredzēja noteiktu lauku nekustamas mantas vēr-
tību, proti — līdz 5000 latu. Tas bija viens ierobe-
žojums,

Arī parādu pārjaunojumu summu aprobežoja ar
750 latiem — bet par to te jau ziņoja finanču, tirdz-
niecības un rūpniecības kommisijās referents, tapec
es pie tā nepakavēšos.

Vēlāk valdība izstrādāja šo likumprojektu un
griezās pie Saeimas galvenā kārtā tāpēc, ka, reali-
zējot likumu, sevišķi lielas grūtības radīja 3. panta
redakcija. 3. panta redakcija bija izteikta vienkār-
ši un neaptvēra visus kavēkļus, kas varetu_ celties,
realizējot parādu piedzīšanu vai parādu pārjauno-
šanu. Likumā 3. pants bija izteikts šauri, tāpēc arī
likumu realizējot, zemes grāmatu nodala radās da-
žādi sarežģījumi, it sevišķi tanīs gadījumos, kad pa-
rādu vajadzēja pārjaunot tādā veida, lai novērstu
piedziņu, kas bija vērsta pret nekustamo mantu,

Lai novērstu visus šķēršļus, valdība pati lika
priekšā grozīt 3. pantu. Valdība š. g. 11. maijā ie-
sniedza kommisijām likumprojektu un lika priekšā
izstrādāt 3. pantam jaunu redakciju, kas paredz da-
žādu formalitāšu izpildīšanu pie_ pārjaunojamo para-
du pārvešanas vai dzēšanas, ka arī pie dokumentu
apstiprināšanas zemes grāmatās.

Juridiskā kommisijā ari pirmā kārta saka ap-
spriest tikai to likumprojektu, ko valdība bijaiesnie-
gusi, kas neskāra 1. pantu, un neinteresējās par
ierobežojumiem, kas likuma 1. pantā bija jau uzrā-
dīti; bet juridiskās kommisijās darbā piedalījās arī
finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijās
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referents un ceļa priekšā finanču, tirdzniecības un
rūpniecības kommisijās projektu, kas izteikts tanī
redakcija par kuru jau referēja referents Dzelzīša
kungs. Šī redakcija tad arī izslēdz tos ierobežoju-
mus, kas bija paredzēti 1. pantā jau spēkā esošajā
likuma, un noteica zināmu vērtību nekustamai man-
tai — uz 5000 latiem, kā arī 1. panta noslēguma da-
la 750 latu vietā paredzēja 2000 latu. Juridiskā
kommisijā apsprieda šo priekšlikumu un ar visām
balsīm, 1atturoties, pieņēma 1. pantu finanču, tirdz-
niecības un rūpniecības kommisijās redakcijā. Tā
tad arī juridiskā kommisijā šim pantam ir bijis liels
balsu vairākums.

3. pants_ ir izstrādāts plaši un pavisam atšķiras
no tagad speķa esoša likuma 3. panta tieši juridiskā
ziņa. Likumu realizējot, radītu šķēršļus korroborē-
šanas ceļa notariāta nolikuma 316. panta 2. punkts,
kas neatļauj korroborēt jaunus darījumus tādā gadī-
juma, ja jau ir kādi aizliegumi, kādas atzīmes, kas
paredzētas 362. pantā; tādēļ vajadzēja izsrādāt tā-
du tekstu, kas apmierinātu zemes grāmatu nodaļas
prasības vai, citādi runājot, pantu, kas mīkstinātu
notariāta nolikuma 362. panta 2. punkta stingrās
prasības.

Tas bija jādara arī tāpēc, lai dotu zemes grā-
matu nodaļām iespēju korroborēt zemes bankas da-
rījumus arī tad, ja būtu vajadzīgs novērst kādu pie-
dziņu, kas, irjau ierakstīta atzīmes veidā zemes grā-
matu zināmās rubrikās. Ja šie šķēršļi nebūtu no-
vērsti, tad nevarētu izdarīt korroborāciju un tech-
niski parādus nevarētu pārjaunot. Tāpēc arī pants
bija jāpieņem tāda redakcijā, kādā tas patlaban ir
likts priekša_ Augstajam namam.

Šinī ziņā finanču kommisijā atkal ir pievienoju-
sies juridiskās kommisijās tekstam. 3. panta tekstu
abas, komrnisijas apvienoja, un tas kommisijās pie-
ņemts tādā redakcijā, kādā tas tagad likts priekšā
Augstajam namam.

Arī nākošā — II nodalījuma 4. panta piezīme
juridiskā kommisijā ar balsu vairākumu ir pieņem-
ta finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijās
redakcijā.

Lai šo operāciju varētu realizēt, šis likums ir
nepieciešams un steidzināms, jo līdz šim laikam 1 da-
rījumi zemes grāmatu nodalās ir sastrēguši, un ūtru-
pes āmurs draud zemniekiem daudz gadījumos; tā-
pēc juridiskas kommisijās vārdā es lūdzu šo likumu
pieņemt — pieņemt steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti lūdz stei-
dzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas
atturas ?_ Nav. _ Steidzamība vienbalsīgi pieņemta.
— Atklāju vispārīgās debates. Vārds deputātam
Buševicam.

A. Buševics (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gi! _ Iesniegtajam likumprojektam ir divas daļas.
Pēdējas daļas pārgrozījumi 3. un 4. pantā ir formāli
juridiskas dabas, un pret tiem iebildumus nevarētu
celt. Šie pārgrozījumi pa daļai novērš nepilnības,
kas ir paša likumā, un uz kurām es jau norādīju
pirms svētkiem, kad likums tika pieņemts.

Tiesa, šie pārgrozījumi nenovērš visas nepil-
nības. Piemēram, jautājums par to, kā konstatēt
paradu izcelšanas laiku, paliek arī turpmāk atklāts.
Tomēr viena dala nepilnību tiek novērsta, un pret
to mums iebildumu nav.

Citādi tas ir ar likuma pirmo daļu, proti — ar
pārgrozījumu likuma 1. pantā. Tas ir grozīts pēc
satura, pie tam tāda veidā, ka tas mums absolūti
nav pieņemams.

Pastāvošajā likumā saimniecību lielums ir ap-
robežots ar zināmu noteikumu, proti — ar 5000 la-

tu novērtējumu nodokļu maksāšanai. Tā tad pie-
spiedu paradu pārjaunojumi iespējami tikai sīkām
mazsaimniecībam un jaunsaimniecībām; turpretim
lielsaimniecība_s, kuru novērtējums pārsniedz 5000
latu, pec pastāvoša likuma ir izslēgtas no šī likuma
izmantošanas.

Tagadējie pārgrozījumi vēlas atcelt šo ierobe-
žojumu, citiem vārdiem. — vēlas attiecināt likuma
izmantošanu arī uz lielam saimniecībām.

Otrkārt, līdz šim parādus varēja pārjaunot tikai
līdz 750 latiem, bet tagad liek priekšā — līdz 2000
latiem. Ja Dzelzīša kunga dati par ienākušo lūgu-
mu skaitu — 22.000! — ir pareizi, tad, pieņemot, ka
prasības ir 750 latu katra, vajadzētu pavisam
15.000.000 latu. Pieņemsim, ka visiem nebūs 750
latu, bet mazāka summa; bet arī tad vajadzētu rē-
ķināties, ka ar tagad paredzētiem 12.000000 latu
pietiktu tikai līdz šim jau iesniegtajiem lūgumiem uz
pastāvoša likuma pamata. Ja nu mēs paaugstinā-
sim parāda summu uz 2000 latiem un attiecināsim
likumu arī uz tām saimniecībām, kuru vērtība no-
dokļu maksāšanai pārsniedz 5000 latu, tad mums va-
jadzēs līdz 40.000.000 latu. Ne zemes bankai, ne
valdībai tādas summas nav. Ja pieņemsim, ka pie-
prasīta caurmēra summa uz saimniecību būs nevis
2000 latu, bet apmēram pusi no tās, tad arī vajadzēs
divreiz lielāku summu nekā ir paredzēts likumā.

Neviens cits kā Dzelzīša kungs bija tas, kas,
apspriežot likumu par parādu nomaksas atlikšanu
uz 2 gadiem, ar skaitļiem rokā apgalvoja, ka, atlie-
kot paradu nomaksu uz 2 gadiem, zemes bankai
vairs neatlikšot nekādu līdzekļu parādu pārkārto-
šanai, vai vismaz neatlikšot līdzekļu savam tieša-
jam darbam-. Ja nu tas tā, tad jājautā: vai tad ta-
gad zemes banka ir saņēmusi kādu mantojumu vai
dāvinājumu no valsts kases? Nē, tas nav! Bu-
džeta viņai parādu pārkārtošanai paredzēti tikai
1.300.000 latu 2.000.000 latu vietā. Izsmeļot zemes
bankas līdzekļus vajadzībām, kas še paredzētas,
mums nebūs līdzekļu, lai izsniegtu pabalstus tiem,
kuriem tagad piešķir jaunsaimniecības uz nekulti-
vētas zemes._ Cietīs arī Latgales sīkzemnieks, kas
iziet viensētā. Izsmeļot zemes bankas līdzekļus
vecu paradu pārkārtošanai, tie, kam palīdzības vis-
vairāk vajadzēs, paliks bez līdzekļiem.

Es iešu vēl tālāk. —_Negribu apgalvot, ka ze-
mes banka rīkotos apzināti partejiski. Tam man
datu nav^ bet dabīgi, ka, izsniedzot aizdevumus,
rīkojas pec tiem datiem, kādi aizdevuma piešķīrē-
jiem pieietam!, un labvēlīgi dati ir pieietam! no tām
aprindām, kas stāv tuvāk zemes bankai, un šīs ap-
rindas pieder pie lielzemniecības. Tāpat arī parā-
du pārkārtošanas iesniegumi juridiski pareizi būs
nokārtoti ne sīkzemniekiem, kuriem juridiskā palī-
dzība maz pieejama, bet lielsaimniekiem, kuriem tā
pieejama. Pielaižot pie parādu pārkārtošanas arī
lielsaimniekus, visus apmierināt nebūs iespējams.
Tad jus būsit spiesti pieprasītājus šķirot. Mazām
saimniecībām pieprasījumos būs defekti, kurpretim
lielam saimniecībām tādu defektu nebūs. Ja šo li-
kumu pieņems, tad lauvas dalu saņems lielsaimnie-
ki, nevis mazsaimnieki — neatkarīgi pat no zemes
bankas labas vai ļaunas gribas. Aiz šiem motīviem,
man liekas, šis pārlabojums nav pieņemams ne ti-
kai mums vien, bet tam jābūt nepieņemamam arī
visiem tiem, kas sakās aizstāvam sīksaimnieku un
jaunsaimnieku intereses.

Tāpat savā laikā bija ar parādu nomaksas pa-
garināšanu, To attiecināja arī uz lielsaimniekiem.
No ta cieta jaunsaimnieki par apmēram 1,5 miljo-
niem latu, ko uzdāvināja lielsaimniekiem. Tas pats,
pieņemot iesniegtos pārgrozījumus, būs arī šeit.
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Ja priekš svētkiem jaunsaimnieki atbalstīja
priekšlikumu par ierobežojumu ļevešanu, un ja ta-
gad viņi atteicas to darīt, tad tāpat kā par parādu
atlikšanas likumu viņi šeit upurē jaunsaimnieku in-
tereses p_ar labu lielsaimniekiem. Ar to tie vēlreiz
pastiprinās koaliciju, kas ir nodibinājusies jaunsaim-
nieku līderiem ar zemnieku savienību.

Mums šis likums nav pieņemams, tāpēc mēs
liekam priekša pāreju uz pantu lasīšanu noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šternam.

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais
nams! Priekš dažiem mēnešiem mēs pieņēmām li-
kumu par parādu piespiedu pārjaunošanu, t. i. ka

?privātus parādus piespiedu kārtā var pārvest uz
zemes banku. Saprotams, tagadējā krizes laikā mū-
su lauksaimniecība ir nonākusi ļoti grūtā stāvoklī,
un tai jānāk palīgā. Progresīvā apvienība vienmēr
ir noteikti bijusi pret parādu strīpošanu un ir nostā-
jusies uz tā viedokļa, ka jādod iespēja parādus kār-
tot. Pagājušās — Skujenieka valdības laikā arī ir
darīts viss, lai dotu šo iespēju parādus kārtot: ir sa-
mazināti procenti, un zināma parādu daļa strīpota,
kur tas ir bijis nepieciešams. Tā ir radies šis li-
kums, kuru jau esam pieņēmuši.

Šī likuma galvenais saturs ir tāds-, ka parādu
piespiedu pārkārtošana neattiecas uz visiem lauk-
saimniekiem, bet tikai uz vienu lauksaimnieku daļu
— uz vājākiem, mazspēcīgākiem lauksaimniekiem,
kuru nekustamās mantas vērtība ir līdz 5000 latu,
pie kam arī tiem pārvedami ne visi parādi, bet tikai
līdz 750 latiem. Kāpēc tā? Tāpēc, ka nevarēja at-
rast līdzekļus visiem lauksaimniekiem. Valsts kase
ir tukša, rezerves izsaimniekotas, un līdzekļus ne-
kur nevar atrast.

Tagad ir iesniegts jauns likumprojekts. Šo li-
kumu var attiecināt uz katru saimniecību. Ierobe-
žots ir tikai parāds, bet arī tas ir daudz lielāks, jo
var būt līdz Ls 2000,—. Ir tāds iespaids, ka agrā-
kais likums jau būtu izpildīts, ka visiem mazākiem
lauksaimniekiem, kam parādus vajadzēja pārjaunot,
zemes banka un hipotēku banka to jau būtu izdarī-
jušas, valsts kasē ir radies atlikums, un to nu grib
izlietot pārējo lauksaimnieku parādu kārtošanai.

Vai stāvoklis ir tāds? To mēs nedzirdējām ne
no viena runātāja. Man ir personīgi piedzīvojumi,
un daudz laucinieku ir aizrādījuši, ka viņu parādi
netiek kārtoti. Tā tad ne tuvu nav apmierinātitie
lauksaimnieki, kas bija jāapmierina ar agrāko

Tikumu.
Mēs redzam šeit savādu ainu — to ainu, kas

izpaužas visā mūsu saimniecībā, proti — ka nenāk
pretim lielākai, bet gan mazākai lauksaimnieku da-
ļai. Ja Skujenieka valdības laikā ierobežoja cukur-
biešu sējumu platību un tādā kārtā mēs šo pavasari
cukurbiešu laukus redzējām daudz vairāk saimnie-
cību robežās un tādā kārtā valsts pabalsti _ nāks
daudz vairāk saimniecībām, tad no progresīvās

^
ap-

vienības viedokļa tas ir pareizais ceļš, kas jātur-
pina.

Ievērojot, ka šis likumprojekts uzstājas pret to,
kas ir mūsu vadošā devīze, progresīvā apvienība
par to balsot nevar. Mēs esam pārliecināti, ka ari
tās partijas, kas saucas par mazsaimnieku un sīk-
gruntnieku aizsargiem, un tādu šeit Saeimā ir daudz,
nekādā ziņā nevarēs balsot par šo likumprojektu,
jo nevar to attaisnot ar to vien, ka saka, ka dažas
jaunsaimniecības arī vērtētas augstāk par 5000 la-
tiem. Tiešām ir tādas jaunsaimniecības. Turpre-
tim šinī likumā ietilpst lielākā dala Kurzemes un
Vidzemes vecsaimniecību, jo viņu vērtība nav tik
augsta. Dažu jaunsaimnieku dēļ nevar pārējos

jaunsaimniekus un sīkzemniekus nostumt pie malas.
Ja tā partija, kas saucas par jaunsaimnieku un sīk-
zemnieku aizstāvi, šoreiz balsos par šo likumu, tas
nozīmēs, ka viņa tikai tā saucas, bet patiesībā viņas
simpātijas ir citur. (R. Dukurs no vietas: «To mēs
zinām jau sen!") Tas ir pareizi, godājamais Duku-
ra kungs! To mēs zinām, tas nav noslēpums, un ta-
gad drīzā laikā tas atkal būs atklāts noslēpums,
Jaunsaimnieki un zemnieku savienība jau tagad rī-
ko kopējus svētkus, un viņu starpā notiek brāloša-
nas, bet tas būtu pat ļoti vēlams, jo tad te nespēlētu
ar segtām kārtīm — tad kārtis būtu atklātas. Es
domāju, ka zemnieku savienība nav nekāda noziedz-
nieku partija, un ka tur itin mierīgi varētu ieiet arī
tie jaunsaimnieki, kas simpatizē vecsaimniekiem. Tur
nebūtu nekā pretlikumīga, notiktu tikai tas, kam
sen jau vajadzēja notikt. (Starpsaucieni.)

Redziet, mēs reprezentējam jaunsaimniekus,
kam ir pretējas intereses nekā vecsaimniekiem.
(Starpsaucieni pa labi.) — Atvainojiet jūs, studentu
kungi un Rīgas zemnieku kungi, es labāk zinu, kā-
das intereses ir jaunsaimniekiem, tāpēc ne jums te
runāt par jaunsaimnieku intresēm!

Ja mēs te patiesi redzētu īstās sejas, tad šo li-
kumu vajadzētu noraidīt, bet es baidos, vai arī lat-
galieši, kas aizvien sakās aizstāvam sīkzemnieku in-
tereses, šodien to darīs — vai tik viņi nenobalsos
līdz ar vecsaimnieku pārstāvjiem par šo likum-
projektu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Matisonam.

A. Matisons (strādnieku un zemnieku frakcija):
Šie jaunie pārgrozījumi un papildinājumi likumā par
dažu parādu piespiedu pārjaunošanu domāti visām
lauku saimniecībām — arī lielsaimniecībām. Tā
tad no valsts atkal ņems milzu summas lielsaimnie-
cību parādu pārjaunošanai. Saprotams, ka šīs sum-
mas atkal būs jāņem no visiem pilsētu un lauku
iedzīvotājiem, galvenā kārtā strādniekiem un darba
zemniekiem nodokļu veidā. Mēs, strādnieku un
zemnieku frakcija, nevaram piekrist šādai lielsaim-
nieku parādu pārjaunošanai resp. dzēšanai, tāpēc
mēs pie atsevišķiem pantiem, ja pāries uz pantu la-
sīšanu, iesniegsim attiecīgus pārlabojumus.

Pēc jaunā projekta šai likumā, var teikt, tiks
ietilpinātas gandrīz vai visas lauku lielsaimniecības,
kas, saprotama lieta, prasīs loti lielas summas. Te,
piemēram, nav paredzēts, līdz cik hektāru lielām
saimniecībām atļauts pārjaunot parādus, tāpēc mēs
iesniegsim konkrētu priekšlikumu atļaut parādus
pārjaunot tikai jaunsaimniecībām un sīksaimniecī-
bām līdz 27 ha. Mēs zinām, ka viss lielais vairums
jaunsaimnieku ir' valsts zemes bankas un privātu
banku parādnieki, tāpēc arī viņiem pirmām kārtām
šie parādi būtu ja ne dzēšami, ko mēs prasām, tad
pārkārtojami, bet ja šo prasību mēs nevaram iz-
vest cauri, tad mēs liekam priekšā parādus pārjau-
not zemes bankas parādniekiem ar zemes platību
līdz 27 ha.

Jaunais pārlabojums, kā jau teicu, galvenam
kārtām domāts lielsaimniekiem, kuri arī visi ir
valsts un tāpat privāto banku parādnieki. Tagadē-
jā valdībā ieiet arī jaunsaimnieki, kas atbalsta liel-
saimniekus; šie valdības atbalstītāji nevar skaitīties
par jaunsaimnieku aizstāvjiem, jo tie iet vecsaim-
nieku pavadā, Jaunsaimnieki, ja šis jaunais likums
tiks pieņemts, atkal būs spiesti maksāt jaunas no-
devas par labu lielsaimniekiem; tāpēc mēs par šo
jauno likumu balsot nevaram un iesniegsim pie tā
savus pārlabojumus.



763 Latvijas Repub likās IV Saeimas VI sesijas 19. sēde 1933. g a d a 20. j ū n i j 1 764

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds finanču, tirdz-
niecības un rūpniecības kommisijās referentam li.
Dzelzitim.

Referents H. Dzelzītis: Kā jau teicu, parādu
pārvešanu ir pieteikuši ne tikai vecsaimnieki, bet
arī jaunsaimnieki un Latgales viensētnieki. Vec-
saimnieku skaits ir vismazākais — tikai 5114; jaun-
saimnieki lūdz pārjaunošanu 10.800 gadījumos un
Latgales viensētnieki

—
6500 gadījumos, Tā tad

Buševica kunga aizrādījums, ka Latgales zemnieki
— viensētnieki neprot ar rakstu pieteikt savus pa-
rādus, nav_ attaisnojies. Visi tos ir pieteikuši. Kop-
skaitā parādu pieteikumu ir 22.484. Ja arī visus šos
pieteikušos apmierinās, tad kopsumma nepārsniegs
agrāk noteikto summu — 12 miljonu latu.

Vienu dalu Latgales pieteikto pārvedumu varēs
nokārtot bez naudas, nododot rezerves fondā ķīlu
zīmes. Tāpat par Ls 4.000.000. — būs tādi pietei-
kumi, kuru īpašumu vērtība nebūs pietiekoša, un
daudz bus arī tādu, kuri nevarēs atbilst citiem liku-
ma noteikumiem. Zināmi ierobežojumi paliks arī
turpmāk, un bez tam vēl arī tagad summa vienai
saimniecībai ir ierobežota ar Ls 2000,—.

Pieteikto parādu starpā lauksaimnieki lūdz pār-
vest paradus_ virs Ls 20OO.— kopā par Ls
1.800.000.—, tapec bažas par to, ka nevarēs apmie-
rināt sīkos

^
saimniekus, kuri vēlas parādus pārvest

ilga termiņa, ir pilnīgi bez pamata. Tāpat arī nekā-
di grozījumi nebūtu jāieved nākošajā pantā, kur
teikts, ka pie hipotēku bankas var griezties apbū-
vieši un sīkie saimnieki biezi apdzīvotās vietās, ja
tie atbilst šī likuma 1. un 2. pantā norādītajiem no-
teikumiem. 2. pantā ir jau paredzēts apbūviešiem
2000 latu katram; jo vairāk tamdēļ nevar liegt pār-
jaunot parādus kaut par tādu pašu summu jaunsaim-
niekiem, vecsaimniekiem un viensētniekiem, kuru
zemes platība taču ir daudz lielāka par apbūviešu
zemi.

Jārēķinās ar varbūtību, ka vēl daži pieteiksies,
bet, domājams, šo vēl nepieteikto prasību būs ne
vairāk par Ls 2.000.000.—.

_Vajadzīgos līdzekļus
^

visus šogad nevajaga sa-
gādāt, jo taču ir paredzēts 5 gadu laiks ķīlu zīmju
atpirkšanai; bet līdz tam ķīlu zīmes glabāsies pie
kreditoriem. Summa, kas vajadzīga šogad, zemes
bankai ir, un arī valdība ir paredzējusi attiecīgo
summu budžeta. Saprotams, ja neviens nedos lī-
dzekļus — ne valsts, ne zemes banka, tad likumam
jākrīt. Bet, ka jau teicu, pamatlikumā ir paredzēta
līdzekļu sagādāšanas kartība, un ar šiem pārgrozī-
jumiem attiecīga kopsumma netiek pārkāpta.

Jautājums irtads, kas ir vairāk vajadzīgs — vai
glābt no posta tas jaunsaimniecības un vecsaimnie-
cības, kas jau pastāv, bet kurām ir parādi, vai ra-
dīt jaunas saimniecības-, kuram arī var draudēt tāds
pats liktenis. Man liekas, ka labāk ir palīdzēt pa-
stāvēt tam saimniecībām, kas jau ir, nevis radīt jau-
nas.

Vajadzība palīdzēt lielākam skaitam saimniecī-
bu pastāv, un to ir radījusi pati dzīve. Vai mēs va-
rēsim tagad paredzēto normu Ls 2000.— kādreiz
grozīt, tas ir cits jautājums. Nebūtu nelaime, ja va-
rētu visiem lauksaimniekiem pārvest parādus ilgā
termiņa, ka to dara Somija, Igaunija un Vācija, bet
mums vel nav tik daudz līdzekļu, tāpēc mums jā-
turas likuma robežās. Visi līdzekļi tagadējā brīdī
nav vajadzīgiļ tie būs vajadzīgi pakāpeniski, jo arī
kreditoriem bus jāpagaida, saņemot ķīlu zīmes, ku-
ras izpirks 5 gadu laika.

Kas attiecas uz deputāta Berga priekšlikumu —
ierobežot likumu ar saimniecībām līdz 27 ha, tad
tāds priekšlikums kommisijā nav apspriests, Kom-

misijā taksācijas ierobežojumus likvidēja. Taksā-
cijas un zemes platības normēšana ir puslīdz viens
un tas pats, tāpēc kommisijās vārdā varu izteikties
pret šo priekšlikumu,

Attiecībā uz summas palielināšanu kommisijā
domāja, ka vairāk par Ls 12.000.000.— nevarēs sa-
dabūt, tāpēc ieveda 2000 latu ierobežojumu. Tāpēc
es esmu arī pret šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds juridiskās
kommisijās referentam Bachmanim.

Referents K. Bachmanis: Augsti godātie tau-
tas

^ vietnieki! Apspriežot šo likumprojektu, juridi-
ska kommisijā izgāja no juridiskā viedokļa, tādēļ
arī pēc būtības un par tiem jautājumiem, kurus skā-
ra deputāti Buševica un Šterna kungs, juridiskā
kommisļja plašāk nedebatēja. Protams, balsojot
juridiska kommisijā ar lielu balsu vairākumu ir pie-
radījusi, ka viņa arī pēc būtības attiecībā uz saim-
nieciskiem jautājumiem ir piekritusi finanču, tirdz-
niecības un rūpniecības kommisijās redakcijai.

Mani kā juridiskās ko-mmisijas referentu vis-
vairāk interesē 3. pants, kas runā par dažādu juri-
disko šķēršļu novēršanu parādu pārjaunošanu. Ju-
ridiskas kommisijās vārdā es- sevišķi aizstāvu šo
3. pantu. Neviens no oponentiem necēla iebildumus
pret 3. pantu — ne Buševica kungs, ne arī Šterna
kungs. _ Zināms, bija aizrādījums uzstāties pret liku-
mu visa visuma, bet man šķiet, ka pret 3. panta ju-
ridisko uzbūvi stingri iebildumi netika celti. Tā
tad, ja Augstais nams, varbūt, atrastu, ka 1. pants
nebūtu pieņemams, ja_ Augstais nams 1. pantu strī-
potu, tad paliktu agrākais 1. panta teksts, kāds ir
tagadēja likuma.

Juridiskās komisijas vārdā es varu paziņot, ka
pec būtības iepriekšējo oponentu iebildumus kom-
misijā nav apspriedusi. No juridiskā viedokļa es li-
kumprojektu 'aizstāvu un lūdzu, ja ne citādi, tad
pieņemt 3. pantu tagadējā redakcijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
pareja_uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 53 balsis, pret
— 26 balsis, Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. —
Ludzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
«Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par dažu parādu

piespiedu pārjaunojumu."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: yārdu pie virsraksta

neviens neveļas? Virsraksts nāk nobalsošanā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu.
Tādu nav. Ka atturas? Nav. Virsrakts vienbalsī-
Sipieņemts. — Ievada tekstu pagaidām atliksim. —
Ludzu nolasīt 1. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Valsts zemes banka var uzņemties segt parādus lauk-

saimniecībam, zvejnieku, amatnieku un apbūviešu saimniecī-
bām, kas cēlušies pirms 1932. g. 1. janvāra, kaut arī spēkā
esošais parāda dokuments, pagarinot saistību, izdots vēlāk,
ja:,

a) parādnieks pats apsaimnieko savu saimniecību un pie-
rada

^
ka aizņēmums izlietots lauksaimniecībā vai lau-

ku rūpniecībā;
b) parādniekam draud parāda piedzīšana 'tiesas ceļā.
Vienai saimniecībai valsts zemes banka var pārņemt na-

radus ne vairāk par Ls 2000.—."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Buševicam.
A. Buševics (sociāldemokrāts): 1. pants ir vis-

svarīgākais šinīs pārgrozījumos. Dzelzīša kungs
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mēģināja atspēkot manus norādījumus ar atsaukša-
nos uz to, ka iesniegti jau kādi 22.000 pieprasījumu,
pie kam 10.000 iesniegumu esot no jaunsaimniekiem,
5000 — no vecsaimniekiem un 7000 — no latgalie-
šiem. Diemžēl, Dzelzīša kungs tikai aizmirsa no-
saukt summas, ko katrs prasa.

Kāds sadalījums tad iznāk? Es informējos pie
Dzelzīša kunga, un viņš man pateica, ka jaunsaim-
nieki pieprasījuši paradu pārjaunošanu par 6,5 mil-
joniem latu, vecsaimnieki — par 7,2 miljoniem latu,
latgalieši — par 2,7 miljoniem latu. Dzelzīša kungs
aizrādīja, ka vecsaimnieki nedabūšot visu, ka par
kādiem 2_miljoniem latu viņu pieprasījumos minētā
summa pārsniedz Ls 2000 normu; tomēr pēc vis-
pārējas ainas ir redzams, ka samēri stipri grozās par
labu vecsaimniekiem.

Sevišķi uzkrītoši tas ir attiecībā pret Latgali.
Latgalieši atbalsta zemnieku savienības priekšliku-
mu, atbalsta vecsaimniekus, bet paši saņem tikai
2,7 miljoni latu, t. i. knapi pusi no tā, ko saņems
vecsaimnieki pec tagadējiem iesniegumiem. Bet nav
šaubu par_to, ka, tiklīdz šis likumprojekts tiks pie-
ņemts tāda redakcijā, kādā tas ir likts priekšā, tad
iesniegs arī priekšlikumu pagarināt termiņu jaunu
pieprasījumu iesniegšanai. Arī Dzelzīša kungs tei-
ca, ka pieteikumus varēšot iesniegt arī vēlāk. Bez
šaubām pieprasījumus varēs iesniegt arī vēlāk, jo
būtu grūti termiņu nepagarināt. To izmantos vec-
saimnieki savu prasību palielināšanai.

Man brīnums, kāpēc latgalieši atbalsta šo pār-
grozījumu.

Vai tad Latgales sīkzemniekiem būs vairāk par
750 latuparadu, ko varēs pārvest uz zemes banku?
Es domāju, ka vairāk viņiem nebūs.

Jārēķinās ar to, ka pēc pārgrozījumu pieņem-
šanas ne tikai pagarinās pieprasījumu iesniegšanas
termiņu, bet iesniegs arī vēl otru priekšlikumu —
palielināt pārvedamo parādu summu. Finanču, tirdz-
niecības un rūpniecības kommisijā Dzelzīša kungs
jau lika priekšā pārvedamās summas nemaz neie-
robežot. Ja jaunsaimnieki ar vecsaimniekiem sa-
protas summu palielināšana līdz 2000 latiem, tad vi-
ņi sapratīsies arī tālāk. Par to nevar būt šaubu.
Atkal jābrīnās par latgaliešiem —• Trofimovu, Pav-
lovski un trešo, kas iesnieguši priekšlikumu —• pa-
lielināt summu uz 3000 latu. Atliek pieņemt, ka šis
priekšlikums nav iesniegts uz krievu deputātu pašu
ierosinājumu; šis ierosinājums ir nācis no ārienes,
no lielsaimniekiem. Atliek pabrīnēties, cik viegli

. sīksaimnieku oficiālie pārstāvji sīksaimnieku līdze-
kļus atdod lielsaimniekiem.

Mēs balsosim pret 1. panta pieņemšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Špolanskim.
L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-

valdību krievu darbinieku apvienība; runā krie-
viski).*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam
Dzelzītim.

Referents H. Dzelzītis: Jautājums ir tāds: kas
ir vairāk vajadzīgs — vai glābt no posta tās jaun-
saimniecības un vecsaimniecības, kas jau pastāv,
bet kurām ir parādi, vai radīt jaunas saimniecības,
kurām arī var draudēt tāds pats liktenis. Man be-
kas, ka labāk ir palīdzēt pastāvēt tām saimniecībām,
kas jau ir, nevis radīt jaunas. Vajadzība palīdzēt
lielākam skaitam saimniecību pastāv, un to ir ra-
dījusi pati dzīve. Vai mēs varēsim tagad paredzēto
normu Ls 2000 kādreiz grozīt, tas ir cits jautājums.

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

Nebūtu nelaime, ja varētu visiem lauksaimniekiem
pārvest parādus ilgā termiņā, kā to dara Somija,
Igaunija un Vācija, bet_ mutns vēl nav tik daudz lī-
dzekļu; tapēcmums jāturas likuma robežās. Visi
līdzekli tagadējā brīdī nav vajadzīgi; tie būs vaja-
dzīgi pakāpeniski, jo arī kreditoriem būs jāgaida,
saņemot ķīlu zīmes, kuras izpirks 5 gadu laikā.

Kas attiecas uz deputāta Berga priekšlikumu —
ierobežot likumu ar saimniecībām līdz 27 ha, tad
tāds priekšlikums kommisijā nav apspriests. Kom-
misijā likvidēja taksācijas ierobežojumus, Taksā-
cijas un zemes platības normēšana ir puslīdz viens
un tas pats, tāpēc kommisijās vārdā varu izteikties
pret šo priekšlikumu.

Attiecībā uz_ summas palielināšanu, kommisijā
domāja, ka vairāk oar 12 miljoniem latu nevarēs
sadabūt, tapec ieveda ierobežojumu 2000 latu ap-
mēra. Tapec esmu arī pret šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds juridiskās
kommisijās referentam.

Referents K. Bachmanis: Juridiskā kommisijā
šādus priekšlikumus nav apspriedusi, Izejot no tā
viedokļa, ka kommisijā. apsprieda tikai finanču,
tirdzniecības un rūpniecības kommisijās priekšliku-
mus, šinļ panta izsniedzamo summu ierobežoja ar
2000 latiem. Juridiskās kommisijās vārdā varu dot
atsauksmi tikai par 2000 latiem. Turpretim par šīs
summas palielināšanu kommisijā nerunāja, tāpēc
man šis priekšlikums jānoraida.

Otrs priekšlikums, ko parakstījis deputāts
Bergs, kommisijā nav apspriests, bet izejot no tā
viedokļa,_ ka juridiskā kommisijā skatījās tikai uz
zemes vērtību un jautājumu apsprieda šādā virzie-
na, bet par zemes platību nerunāja, man jāizsakās
arī pret deputāta Berga priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti F. Bergs
un A. Matisons pie 1. panta iesnieguši priekšli-
kumu —

1. panta a punktu izteik šādi: „a) parādnieks pats ap-
saimnieko savu saimniecību ar zemes platību, ne lielāku kā
27 ha".

Otru priekšlikumu iesnieguši deputāti J. Kor-
ņiļjevs un S. Trofimovs —

1. panta_ beigu teikumā vārdus „ne vairāk par Ls 2000"
atvietot ar vārdiem «līdz Ls 3000".

Referenti izsacījās pret abiem priekšlikumiem.
Vispirms likšu uz balsošanu deputātu F. Berga un
A. Matisona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par deputātu Berga un Matisona
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputātu Berga un Matisona priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezul-
tāts: par deputātu Berga un Matisona priekšlikumu
nodotas 24 balsis, pret — 49 balsis, atturējies 1.
Deputātu Berga un Matisona priekšlikums norai-
dīts. — Tagad nāk nobalsošanā deputātu J. Korņil-
jeva un S. Trofimova priekšlikums. Referenti izsa-
cījās pret to. Lūdzu pacelties tos, kas ir par depu-
tātu Korņiljeva un Trofimova priekšlikumu. Tikai
4 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Šis priekšli-
kums noraidīts. — (G. Mīlbergs no vietas: «4 muiž-
nieki!") — Tagad nāk nobalsošanā 1. pants kom-
misijās redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
1. pantu kommisijās redakcijā. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par 1. pantu kommisijās redakcijā.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Balsošanas rezultāts: par 1. pantu kommisijās re-
dakcijā nodotas 54 balsis, pret — 25 balsis. 1. pants
kommisijās redakcijā pieņemts. — Lūdzu nolasīt 3.
pantu. (Saucieni: «Nav vajadzīgs!") Augstais
nams nevēlas, ka pantu nolasa.
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(Ja iestājies vai stāv priekšā termiņš kādam naudas mak-
sājumam, kas atbilst šā likuma 1. un 2. pantā noradītiem no-
teikumiem, un ja valsts zemes banka vai Latvijas hipotēku
banka uzņēmusies segt parādu, parādnieks var kreditoram
norādīt, lai griežas pēc samaksas pie valsts zemes bankas
vai Latvijas hipotēku bankas.

Kad valsts zemes bankas vai Latvijas hipotēku bankas
piešķirtais aizdevums parādu pārjaunošanai sedz piedzinēju
prasījumus līdz ar piedziņu izdevumiem bez atlikuma, vai ja
parādnieks nomaksā prasījumu atlikumu skaidrā naudā, valsts
zemes banka vai Latvijas hipotēku banka pēc šo apstākļu pār-
baudīšanas iesniedz attiecīgu ieķīlājuma rakstu korroborēša-
nai zemes grāmatu nodaļai, pie kam atzīme par piedziņas vēr-
šanu uz parādnieka nekustamu mantu (notariāta nolik. 316. p.
2. _ pk.) nekavē šāda ieķīlājuma raksta korroborēšanu, ja rei-
ze, t. i. vienā un tai pašā dienā, ar ieķīlājuma rakstu valsts
zemes bankai vai_ Latvijas hipotēku bankai par labu nav ie-
sniegts zemes grāmatu nodaļai korroborēšanai vēl kāds cits
saistības dokuments vai izpildu raksts par prasības nodroši-
nāšanu un arī nav ienācis tiesu izpildītāja raksts par citas
piedziņas vēršanu uz to pašu nekustamu mantu (not. nol. 349.
p._). Ar ieķīlājuma raksta korrSborāciju bankas labā parāda
pārjaunojums uzskatāms par notikušu, un uz attiecīgas ban-
kas_ paziņojumu tiesu izpildītājam pēdējais izbeidz pārjaunoto
paradu piedziņu, paziņo zemes grāmatu nodaļai par šo pie-
dziņas atzīmju dzēšanu un atcel izsoli, ja tāda nolikta.

Tanī prasījumu dala, kuru uzņēmusies valsts zemes ban-
ka vai Latvijas _hipotēku banka, darījums uzskatāms par pār-
jaunotu, un parādnieks atsvabināms šinī daļā no saistības pret
agrāko kreditoru. Tiesās pret parādnieku uzsāktās lietas iz-
beidzamas, kad parādnieks iesniedzis valsts zemes bankas vai
Latvijas hipotēku bankas apliecību par parādu uzņemšanos.

Piezīme paliek spēkā.)

Vārdu pie 3. panta neviens nevēlas? 3. pants
nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
3. panta pieņemšanu. Tādu, nav. Kas atturas? Nav.
3. pants vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk
I nodalījuma ievada teksts.

(Likuma par dažu parādu piespiedu pārjaunojumu (lik.
kr. 1932. g. 249) 1. un 3. pantu izteikt tā:}

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret I nodalījuma
ievada teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. I nodalījuma ievada teksts vienbalsīgi pie-
ņemts, — Nobalsošanā nāk II nodalījuma ievada
teksts un 4. pants.

(Tā paša likuma 4. pantu oapildināt ar šādu piezīmi:
4 .- .-.
Piezīme. Pārjaunojot parādus nekorroboretam saimnie-

cībām, valsts zemes banka izsniedz atbilstošo aiz-
devumu pret nodrošinājumu ar tiesībām uz lauku
nekustamu mantu (lik. kr. 1925. g. 111,1926. g. 35)
un nodod kreditoriem ķīlu zīmju vietā apliecības,
kuras pēc korroborēšanas apmaina pret ķīlu zī-
mēm.)

Vārdu neviens nevēlas, Lieku II nodalījuma ie-
vada tekstu un 4. pantu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret II nodalījuma ievada teksta
un 4. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Arī nav. Tas vienbalsīgi pieņemts, —? Nobalsošanā
nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par likuma pieņemšanu visumā.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir atturējušies no
balsošanas. Par likumu visumā nodotas 50 balsis,
pret — 23 balsis, atturējies 1. Likums visumā pi e-
ņemts. — (Aplausi.) Redakcijas kommisijās zi-
ņojums būs nākošajā sēdē. —

3. dienas kārtības punkts — pārgrozījums
likumā par valsts aizdevumiem pil-
sētu un biezi apdzīvotu vietu būv-
niecībai. Referents H. Dzelzītis.

Referents H. Dzelzītis: Likumā par valsts, aiz-
devumiem pilsētu un biezi apdzīvotu vietu būvnie-
cībai būtu strīpojama 5. panta piezīme — tā, kas ru-
nā par to, ka aizdevumu no hipotēku bankas uz šī
likuma pamata ēkām var piespriest tikai tad, ja
katrā dzīvoklī ir ne vairāk par 3 istabām. Praksē
izrādījās, ka ir diezgan grūti izkontrolēt istabu skai-
tu. Bieži vien dažu nelielu istabiņu dēļ, kuru skaits

2 7. .li"

neatbilst noteiktam istabu skaitam, aizdevumu sum-
mas tiek aprobežotas. Tādi gadījumi gan nenāk
priekšā samērā lielā skaitā, bet tomēr tie apbūvieši,
kuru dzīvokļiem ir 4 vai 5 nelielas istabiņas, patie-
sībā pelnītu tādu pašu ievērību kā pārējie.

Aizdevums uz vienu istabu nevar pārsniegt
1000 latu. Patiesībā hipotēku banka neizsniedz ne
pusi šīs summas, tāpēc nav pamata uzturēt spēkā
minēto piezīmi, un finanču kommisijā liek priekšā
strīpot 5. panta piezīmi, kam piekrīt arī hipotēku
banka. Es lūdzu šo grozījumu pieņemt un lūdzu
tam steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties to-, kas ir pret steidzamību. Tādu nav.
Kas atturas? Arī nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. — Atklāju vispārīgās 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? Arī nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu arī vienbalsīgi pieņemta.
— Lūdzu, nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
..Pārgrozījums likumā par valsts aizdevumiem pilsētu un

biezi apdzīvotu vietu būvniecībai."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Virsraksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pie-
ņemts, — Lūdzu nolasīt likuma tekstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Likumā_ par valsts aizdevumiem pilsētu un biezi apdzī-

votu vietu būvniecībai (lik. kr. 1931. g. 38) strīpot 5. panta
piezīmi."

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Pie likuma teksta
vardu_ neviens nevēlas? Likuma teksts nāk nobal-
sošana. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma
teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Likuma teksts vienbalsīgi pieņemts, — Lūdzu no-
lasīt noslēguma tekstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret no-
slēguma tekstu nav? Noslēguma teksts pieņemts.
— Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tā-
du nav. Kas atturas? Nav. Likums visumā vien-
balsīgi pi e ņ e m t_s, — Redakcija kommisijās ziņo-
jums būs nākošajā sēdē.

4. dienas kārtības punkts — pārgrozījumi
un papildinājumi kriminālprocesa un
Uesu iekārtas likumos. Referents J. Pa-
bērzs. Vārds referentam.

Referents J. Pabērzs: Cienītie deputātu kun-
gi! Pārgrozījumi un papildinājumi kriminālprocesa
un tiesu iekārtas likumos sadalās divās daļās.

Pirmajā daļā ir runa par pārgrozījumiem un pa-
pildinājumiem kriminālprocesa likumos. Šos papil-
dinājumus un pārgrozījumus kriminālprocesa liku-
mos ir izsaucis tas apstāklis, ka'ir pieņemts jaunais
sodu likums, kurā pantu numerācija atšķiras no paš-
reiz spēkā esošo sodu likumu pantu numerācijas.
Ir vairāki jauni panti, tāpat arī vairāki panti apvie-
noti vienā pantā, un daži noziedzīgi nodarījumi ir
pavisam izmesti laukā no jaunā sodu likuma. Sa-
karā ar to kriminālprocesa likumi jāpieskaņo jauna-
jam sodu likumam. Tādēļ šinīs pārgrozījumos un
papildinājumos kriminālprocesa likumos ir vairāki
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tīri techniskas dabas panti, un pie šiem techniskas
dabas pārgrozījumiem nav nekādas vajadzības ap-
stāties.

Bez šiem techniskas dabas pantiem krimināl-
procesa likumu pārgrozījumos un papildinājumos ir
arī vel daži jauni panti. Ta piezīme pie 32. panta
paplašina šo 32. pantu. Tas pats jāsaka arī par da-
žiem noziedzīgiem nodarījumiem pret ģimenes tie-
sībām, ka arī par dažiem krāpšanas un bankrota
pantiem,_kas norada, ka šinīs lietās var uzsākt krī-
minālvajašanu, nenogaidot strīdus lietas izšķiršanu
cīvīltiesa.

Tālāk sodu likuma 31. pantā ir ievests jauns
institūts — drošības ieslodzījums; tāpat ir pare-
dzēts arī darbanams. Attiecībā uz šiem diviem in-
stitūtiem tagadējie kriminālprocesa likumi neparedz
nekādu kartību, ka šīslietas izspriežamas, tāpēc kri-
minālprocesa likumi jāpapildina ar attiecīgiem pan-
tiem, kas paredzētu, kāda veidā attiecīgās personas
ievietojamas drošības ieslodzījumā, un kādā kārtībā
pārsūdzami attiecīgi tiesas lēmumi, tāpat kādā kār-tība attiecīgas personas ievietojamas darba namos.
Bez tam šis likums paredz papildinājumu piezīmes
veida pie kriminālprocesa likumu 35. panta. Šī pie-
zīme nosaka, ka,_pieņemot tiesai nosodošu spriedu-
mu lieta par iestāšanos laulībā, agrākai laulībai pa-
stāvot, otra laulībakrīminaltiesai jāatzīst par spēkā
neesošu. Līdzšinēja kartība bija tāda, ka krimināl-
tiesa izšķīra tikai jautājumu, vai minētā gadījumā ir
noticis divsievības

^
fakts-, bet laulības šķiršana pie-

krita cīvīltiesai. Šī piezīme saīsina un vienkāršo
tiesāšanas kartību, un tapec no lietderības viedokļa
ta ir attaisnojama.

Tālāk likums papildināts ar 35. panta piezīmi,
kas nosaka, ka, atzīstot augļošanas saistību par
speķa neesošu, krimināltiesa taisa spriedumu par
patiesi aizdota atdošanu atpakaļ aizdevējam, atskai-
tot jau saņemtos maksājumus.

Talak A daļas VI nodalījums nosaka, ka lietās
par noziedzīgiem nodarijumiem.kas izdarīti pirms
jauna sodu likuma speķa stāšanās, jāievēro attiecī-
gos gadījumos šī sodu likuma 12. panta noteikumi,
pie kam šīs lietas iztiesājamas pēc agrākiem piekri-
tības noteikumiem, ja tanīs jau taisīts lēmums par
apsūdzēta nodošanu tiesai, vai tās jau noliktas uz
tiesas sēdi. VI nodalījums ir nepieciešams pārejas
Irkmetā, lai noteiktu lietu virzīšanu sakarā ar jau
no sodu likumu.

Otrā — B dala paredz pārgrozījumus tiesu ie-
kārtas likumos. Šie pārgrozījumi iziet no tā, ka
satversmes 81. panta kartībā ir pieņemts discipli-
nārsodu likums, kurš paredz visu valsts darbinieku
tiesāšanu administratīva kartībā. Bet šie noteikumi
neattiecas uz tiem darbiniekiem, kuri paredzēti tie-
su iekārtas likumos.Šieir tīri techniskas dabas pār-
grozījumi, tapec nav vajadzības pie tiem tuvāk ap-
stāties.

Šī likuma noslēgumā paredzēts, ka šis likums
stājas speķa reizē ar jauno sodu likumu, un.tas ir
vajadzīgs tāpēc, ka šie pārgrozījumi un papildinā-
jumi kriminālprocesa un tiesu iekārtas likumos iz-
riet no ta, ka pieņemts ir jaunais disciplinārsodu li-
kums, un šiem trim likumiem jāstājas spēkā vienā
reize.

Kommisijā, ievērojot to, ka šis likums ir tīri
techniskas dabas, lūdz tam steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību. Nobalsošana nāk vispirms steidzamība.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. — Atklāju vispārīgās debates. Vārdu ne-
viens nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu

Krājumā Saeimas Stenografu
biroja Ritā, Saeimas laukumā.

lasīšanu. Ludzu pacelties_ tos, kas ir pret pāreju uz
pantulasīšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par pāreju uz pantu lasīšana Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Par pāreju uz pantu lasīšanu
nodotas 42 balsis, pret to nodota 21 balss, atturējies
1. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. — Lūdzu
nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J. Kauliņš:..Pārgrozījumi un papildinājumi kriminālprocesa un tiesu
iekārtas likumos."

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. — Vai Augstais nams vēlas, lai likuma
tekstu nolasa? (Saucieni no vietām: „Nevajaga
lasīt!") Likuma teksta nolasīšanu neviens nepie-
prasa. A daļa. I nodalījums. Ievada tekstu pagai-
dām atliksim. 6. pants.

(Lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti
sodu likuma 358., 361., 425. p., 443. p. 1. d., 444. p. (vieglu
miesas bojājumu gadījumos), 445. p. (vieglu miesas bojājumu
gadījumos, kad noziedzīgs nodarījums vērsts pret augšupeju
radnieku), 447. p. 1. _d., 448., 449. p. (gadījumos, kuros no-
ziedzīgs nodarījums versts pret augšupeju radnieku), 471., 475.,
485., 508,, 509., 510., 511. p. (gadījumos, kuros noziedzīgs no-
darījums versts pret augšupeju radnieku), 512., 518.—521., 524.
p. 7. un 8. punkta, 572.—580., 581. p. 1. d. un 582.-584. pan-
tā, kā arī lietas par _zādzību, piesavināšanos un krāpšanu
starp_ radniekiem taisna līnijā vai laulātiem uzsākamas tikai
ar sūdzību, kuru cel cietušie vai viņu laulātie, vecāki, aiz-
bildņi, aizgādņi un vispār tie, kuru gādībā viņi atrodas, bet
lietas par sodu likuma 510panta paredzēto noziedzīgo no-
darījumu — tikai ar miruša ģimenes, locekļu sūdzību. Līdz
sprieduma speķa nākšanai minētās lietas var izbeigt, ja pu-
ses izlīgst.

Piezīme. Lietas par šajā pantā paredzētiem noziedzī-
giem nodarījumiem, kad tos izdarījuši cietušo liku-
mīgie pārstāvji un cietušie nav sasnieguši astoņ-
padsmit gadus vai aiz likumīgiem iemesliem nespēj
paši aizstāvēt savas tiesības-, vai kad patvaļīga me-
ža ciršana_vai lietošana notikusi valsts vai pašval-
dības meža, kā arī lietas par noziedzīgiem nodarī-
jumiem, kas izdarīti izradot nepamatotu ļaunprātī-
bu (sodu lik. 59. p.), var uzsākt bez cietušo sūdzī-
bas un nevar izbeigt ar izlīgumu.)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku 6. pantu uz bal-
sošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 6. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 6.
pants vienbalsīgi pieņemts. 9. pants.

(Lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti
sodu likuma:

1) 74., 117.—119., 218. p. 2. d. 1. pk„ 445. p. (vieglu mie-
sas bojājumu gadījumos, izņemot 6. panta paredzē-
tos), 449. p. (gadījumos, kuros noziedzīgs nodarījums
versts pret ārvalsts galvu vai ārvalsts diplomātisku
pārstāvi Latvijā), 470., 474. p„ 493. p. 2. punktā, 494.,
496. p. 2. d. 3. punkta un 3. d. 2., 3. un 4. punktā,
497. p., 500. p_ . 3. un 4. punkta, 501. p._2. un 3. punktā
un 511. panta (izņemot 6. p. paredzētos gadījumus)
un

2) 495. p. un 502. p. 2. punktā, ja cietušā persona sa-
sniegusi četrpadsmit gadus, kā arī lietas par dienest-
personas goda aizskaršanu, kad tā izpilda dienesta
pienākumus vai sakarā ar šo pienākumu izpildīšanu,
uzsākamas tikai ar ciefušo sūdzību. Minētās lietas ar
izlīgumu nav izbeidzamas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 32. pants.
(32
Piezīme. Sodu likuma 479., 480., 483., 556.—560. un 565.

—567. pantā _ paredzēto noziedzīgo nodarījumu lie-
tas var uzsākt, nenogaidot strīda lietas izšķiršanu
cīvīltiesa.) 1

Iebildumu nav? Pieņemts. — 38. pants.
(Miertiesnešu kompetencei piekrīt lietas par noziedzī-

giem, nodarījumiem, par kuriem draud kā augstākais sods
naudas sods, arests, vai cietums.)
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Iebildumu nav? Pieņemts. — 40. pants.
(Miertiesnešu kompetencei nepiekrīt lietas par noziedzī-

giem nodarījumiem, kas paredzēti sodu likuma 92. p., 98. p.
2. punktā, 103. p., 104. p. 1. un 2. d., 107., 110., 113.—120. p.;
9. nodaļā; 169. p. 1. d., 171. p. 1. d., 173. p., 174. p. 1. d.,
177. p., 179. p. 1. — 3. d., 180., 181. p., 182. p. 1. d„ 183. p.
1. d., 186., 187., 188. p„ 190. p. 1. d., 192. p., 199. p. 1. d.,
200. p. 1. d., 213. p. 4. d., 218., 219., 244. p., 245. p. 2. d., 246.,
300., 303. un 304. p.; 19. nodaļā, izņemot 325. un 329. p.; 342.
p., 343. p. 1. un 2. d., 344. p. 1. d., 397., 406., 407., 410., 412.,
415. p. 2. d., 416. p. 2. d., 417.—419. p., 423. p. 1. un 2. d.,
426.^128. p., 431. p. 1. d„ 433., 434., 437. p. 1. d., 438. p.,
439. p. 1. d., 446., 449., 460. p., 472. p. 2. d„ 486. un 492. p.; 31.
nodaļā; 511., 512., 524. p., 525. p. 3. d., 527. p. 1. d., 528. p.
1. d., 532. p. 1. d„ 534. p., 544. p. 1. d., 552. p. 1. d., 562., 564.

—568. p. 1. d. un 573.-576. p.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 92. pants.
(Lai atņemtu apsūdzētam iespēju izvairīties no tiesas,

miertiesnesis var spert šādus solus:
1) kad uz apsūdzēto krīt aizdomas, ka viņš izdarījis no-

ziedzīgu nodarījumu, par kuru likumā noteikts nau-
das sods vai arests, vai kad no viņa prasa atlīdzī-
bu, — ņemt parakstu, ka neatstās pastāvīgo dzīves
vietu, vai prasīt galvojumu;

2) kad uz apsūdzēto krīt aizdomas, ka viņš izdarījis no-
ziedzīgu nodarījumu, par kuru likumā noteikts cietu-
ma sods, — pieprasīt galvojumu vai ķīlu, bet ja tā-
dus nedod — apsūdzēto apcietināt (sk. 56. p. piez.).

Bet ja tam, ko apsūdz par noziedzīgu nodarījumu, par
kuru likuma noteikts cietuma sods, nav noteiktas dzīves vie-
tas un nodarbošanās, vai kad viņa personību nevar apliecināt,
vai kad viņš izdarījis noziedzīgu nodarījumu izrādot nepa-
matotu ļaunprātību (sodu lik. 59. p.) vai sodu likuma 281. pan-
ta paredzētu nodarījumu, miertiesnesis var viņu apcietināt.

Ja nosacīti pļrms termiņa atsvabināto nosacītas atsvabi-
nāšanas laikā _apsūdz jaunā noziedzīgā nodarījumā, par kuru
draud ne mazāks sods ka cietums, kā drošības, līdzekli pret
viņa izvairīšanos no tiesas miertiesnesis var izraudzīt turē-
šanu apcietinājumā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 107. pants.
(107
1) par noziedzīgiem nodarījumiem pret ģimenes tiesī-

bām (sk. sodu lik. 479., 482., 483- 485. _ un 489. p.), kā
ari par sodu likuma 458. p. otra dala paredzēto no-
ziedzīgo nodarījumu, ja tas izdarīts attiecībā uz ne-
pilngadīgu personu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 465. pants,
(Iepriekšējā (464.) pantā norādīto drošības līdzekli var

lietot pret apsūdzētiem, kuriem nav noteiktas dzīves vietas
un nodarbošanās, vai kuru personību nevar apliecināt, vai ku-
ri jzdarījuši noziedzīgu nodarījumu izrādot nepamatotu, ļaun-
prātību (sodu lik. 59. p.), kaut arī viņiem nedraud ar tiesību
zaudēšanu (sodu lik. 27. p.) saistīts sods.

Ja nosa_cīti pirms termiņa atsvabināto nosacītas atsvabi-
nāšanas laika apsūdz jaunā noziedzīgā nodarījumā, par kuru
draud ne mazāks sods ka cietums, kā drošības līdzekli pret
vļņa izvairīšano_s no izmeklēšanas un tiesas var izraudzīt tu-
rēšanu apcietinājumā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 847. pants.
(Ārzemnieks, kas ārpus Latvijas robežām izdarījis no-

ziedzīgu nodarījumu, par kuru tiklab pēc Latvijas, kā arī pēc
tās valsts sodu likumiem, kura prasa izdošanu, draud ne ma-
zakssods ka cietums, ir izdodams saskaņā ar konvenciju, kas
noslēgta ar valsti, kura pieprasa izdošanu, vai uz savstarpī-
bas pamata.

Šā panta nosacījumi piemērojami arī sodāmam mēģinā-
jumam izdarīt norādītos noziedzīgos nodarījumus un sodāmi
līdzdalībai tajos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 849. pants.
(Izdot Latvijas pilsoni, izņemot gadījumu, kad tas pa-

redzēts sevišķa konvencijā, nav atļauts, kaut arī Latvijas pa-
valstniecība būtu pieņemta pēc noziedzīgā nodarījuma izda-
rīšanas, bet iekam Ārlietu ministrija saņēmusi pieprasījumu
par izdošanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 986. pants.
(Izpildot spriedumus par naudas piedziņām, kas uzliktas

vai nu ka sods, vai ka atlīdzība cietušām par kaitējumiem un
zaudējumiem, tiesu izpildītāji pieturas pie tās kārtības, kas
noteikta sprieduma izpildīšanai civillietās.

Naudas sods, kas uzlikts notiesātam kā blakus sods (so-
du lik. 57. p. 3. d.), piedzenams neapstrīdamu prasījumu kār-
tībā, izņemot likumā sevišķi paredzētos gadījumus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1021. pants.
(Par dienesta pienākumu pārkāpumiem likumā noteiktie

sodi, ja tie nav piespriežami par sodu likumā paredzētiem no-
ziedzīgiem nodarījumiem, uzliekami uz disciplinārsodu likuma
pamata.

Piezīme. Tiesu resora amatpersonām sodus bez tiesas
uzliek īpaša disciplīnārkārtībā, kura noteikta tiesu
iekārtas likumos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā'
nak A dalās I nodalījuma ievada teksts.

(Kriminālprocesa likumu (1926. g. izd.) 6. p. ar piezīmi,
9. p., 32. panta piezīmi, 38., 40., 92., 107. p. 1. punktu, 465.,
847., 849., 985. un 1021. p. izteikt šādi:)

Iebildumu nav? Ievada teksts I nodalījumam
pieņemts. — II nodalījums. Ievada tekstu pagai-
dām atliksim. 9.pants.

(Lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti so-
du likumā:

1) 495. p. un 502. p. 2. punktā, ja cietušā persona sa-
sniegusi četrpadsmit gadus, un

2) 218. p. 2. d. 1. punktā, 470., 474. p., 493. p. 2. punktā,
496. p. 2. d. 3-. punkta un 3. d. 2., 3. un 4. punktā,
497._ p., 500. p. 3. un 4. punktā, 501. p. 2. un 3. punktā,
uzsākamas, bez cietušo sūdzības, arī uz sūdzību, ku-
ru ceļ viņu laulātie,_vecāki, aizbildņi, aizgādņi un vis-
pār tie, kuru gādība viņi atrodas.

Ja cietušā persona ir precēta sieviete, tad lieta ierosi-
nāma tikai uz viņas vai viņas vīra sūdzību.

Piezīme. Lietas par šajā pantā paredzētiem noziedzī-
giem nodarījumiem var ierosināt bez cietušo sūdzī-
bas:
l) 1 kad tos izdarījuši cietušo likumīgie pārstāvji, un

cietušie nav sasnieguši astoņpadsmit gadus vai
aiz likumīgiem iemesliem nespēj paši aizstāvēt
savas tiesības, un

2) kad cietušais nomirst pirms sūdzības iesniegša-
nas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 35. pants.
(35
Piezīme. Taisot nosodošu spriedumu lietā par iestāša-

nos laulība, agrākai laulībai pastāvot, krimināltie-
sai jāatzīst otra laulība par spēkā neesošu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 35. pants.
(Atzīstot augļošanas saistību par spēkā neesošu, krimi-

nāltiesa taisa spriedumu par patiesi aizdotā atdošanu atpakaļ
aizdevējam, atskaitot jau saņemtos maksājumus (sodu lik. 568.
p. 6. d.). Pirms sprieduma taisīšanas augļošanas lietās kri-
mināltiesa var lemt par attiecīgas saistības piedzīšanas aptu-
rēšanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 39. pants.
(39
3) ja piesavināšanās

^
zādzības vai krāpšanas ceļā iegūtās

mantas vērtība pārsniedz tūkstoti latu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 182. pants.
(182.
10) par ievietošanu darba namā.)1

Iebildumu nav? Pieņemts. — 913. pants.
(913
5) par ievietošana drošības ieslodzījumā vai darba na-

ma.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā
nāk II nodalījuma ievada teksts.

(Tos pašus likumus papildināt ar 9\ p., piezīmi pie 35. p.,
35. p., 39. p. 3. pk., 182. p. 10. pk., 913. p. 5. pk. un 995\—
9953 . p.)

Iebildumu nav? II nodalījuma ievada teksts
pieņemts. —

„Ceturtā nodala. Otrais nodalījums. Drošības līdzekļu
piemērošana."

Iebildumu nav? Šievirsraksti pieņemti. — 995.
pants.

(Lietu par notiesātā ievietošanu drošības ieslodzījumā
(sk. sodu lik. 31. p.) kā arī par drošības ieslodzījuma atcel-
šanu skata cauri apgabaltiesa, kas spriedumu taisījusi, rīcī-
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bas sēde un taisa lēmumu pēc tam, kad noklausījusies attie-
cīgas ieslodzīto pirmstermiņa atsvabināšanas kommisijās at-
sauksmi par notiesāta bīstamību, notiesātā paskaidrojumus un
prokurora atzinumu. Šajā nolūka notiesātais aicināms u-z
sēdi.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 995. pants.
(Lietu par notiesātā ievietošanu darba namā skata cauri

miertiesnesis, kas spriedumu taisījis, tiesas sēdē, bet attiecīgā
apgabaltiesa rīcības sēdē un taisa lēmumu pēc tam, kad no-
klausīti attiecīgas ieslodzīto pirmstermiņa atsvabināšanas
kommisijās atsauksme par notiesāto, notiesāta paskaidrojumi
un apgabaltiesa arī _prokurora atzinums. Šajā nolūkā notiesā-
tais aicināms uz sēdi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 9953 . pants.
_ (Apgabaltiesas lēmumi par ievietošanu drošības ieslodzī-

juma un miertiesneša_ un apgabaltiesas lēmumi par ievietoša-
nu darba nama pārsūdzami ar blakus sūdzībām.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — III nodalījums.
Ievada tekstu pagaidām atstāsi mnenobalsotu. —
39. pants.

(39. p. 1. punktā atsauci uz lik. kr. 1922. g. (90> 11. p.
atvietot ar atsauci uz „sodu lik. 86. p.".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 251. pants.
(251. pantā pirmā teikumā pēc vārdiem „Visi noziedzīga

nodarījuma" iespraust vārdus ..dalībnieki un".)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 252. pants,
(252. pantā pēc vārdļem _„kā pilngadīgo" iespraust vār-

dus ,.dalībnieki un", bet pec vārdiem „no pilngadīgo" — «da-
lībnieku un".)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 396. pants.
(396. pantā 1. punkta beigās strīpot vārdu „un", bet 2.

punkta pec vārdiem „velak izveseļojas" iespraust vārdus: „un
3) sodu lik. 38. p. 3. d. paredzētos gadījumos".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1051. pants.
(1051. pantā atsauci uz sodu likumu 624., 625., 627. un

628. p
^

atvietot ar atsauci uz sodu likuma 579. un 580. pantu,
bet vārdus „ka arī 627. pantā" strīpot.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā
nak III nodalījuma ievada teksts.

(To pašu likuimu 39. p. 1. punktā, 251., 252., 396. un 1051.
pantā izdarīt šādus pārgrozījumus:)

Iebildumu nav? III nodalījuma ievada teksts
pieņemts. — IV nodalījums.

(To pašu likumu attiecīgos pantos grozāms aizrādījums
uz nepilngadīgo vecumu, liekot desmit gadu vietā četrpadsmit
un septiņpadsmit gadu vietā astoņpadsmit gadus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — V nodalījums.
(To pašu likumu 6. p. 2. piezīmi (lik. kr. 1931. g. 55) un

8. pantu atcelt.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — VI nodalījums.
(Lietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti pirms

jauna sodu likuma spēkā stāšanās, jāievēro attiecīgos gadī-
jumos šā sodu likuma 12. panta noteikumi, pie kam šīs lie-
tas iztiesājamas pēc agrākiem piekritības noteikumiem, ja ta-
jās jau taisīts lēmums par apsūdzētā nodošanu tiesai vai. tās
jau noliktas uz tiesas sēdi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — B dala. I no-
dalījums. Ievada tekstu pagaidām atstāsim neno-
balsotu. — 188. pants.

(Tiesu resora amatpersonām disciplinārā kārtībā var uz-
likt sodus, kas paredzēti disciplinārsodu likumā, ciktāl tiesu
iekārtas vai kriminālprocesa vai civilprocesa likumos neat-
rodas sevišķi noteikumi šajā jautājumā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 190. pants.
(Disciplināratbildības kārtībā tiesu iestāžu priekšsēdētā-

jus, priekšsēdētāju biedrus un locekļus, kā arī miertiesnešus
var sodīt, izņemot 218. un 220.—222. pantā minētos gadījumus,

tikai ar piezīmi un naudas sodu. Minētie sodi uzliekami ti-
kai pec tam, kad attiecīgā disciplīnārtiesa lūkojusi cauri lietu
uz 196.—216. panta noteikumu pamata.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 191. pants.
(Tiesība izsacīt piezīmi kādai tiesu iestādei viņas pilnā

sastāva vai sēdes sastāvā pieder vienīgi senāta kasācijas de-
partamentiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 192.pants.
(Ar naudas sodu, arestu un atlaišanu no amata tiesu re-

sora amatpersonas var sodīt tikai tad, kad tiesa lūkojusi cauri
lietu disciplīnartiesāšanas kārtībā (196.—217. p.).)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 193. pants.
(Prokuratūras

^
amatpersonām un senāta kasācijas depar-

tamentu virssekretariem disciplinārsodi uzliekami pēc tieslietu
ministra tieša ieskatabet tikai pēc paskaidrojumu pieprasīša-
nas no viņiem. Tomēr senāta virsprokūroru var uz šā panta
pamata sodīt_ tikai ar piezīmi, bet virsprokūrora biedrus, tiesu
palātas prokuroru un viņa biedrus, kā ari apgabaltiesas pro-
kurorus — tikai ar piezīmi un rājienu, bez ieraksta dienesta
gaitas apraksta.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 194. pants.
(Apgabaltiesu un tiesu palātas kancelejas ierēdņiem disci-

plinārsodus- uzliek pec šo iestāžu priekšsēdētāju ieskata, bet
virssekretāra palīgiem un citiem zemākiem senāta kasācijas
departamenta ierēdņiem — pec virsprokūrora ieskata.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 195. pants.
(Piezīmes un rājieni izsakāmi mutiski vai rakstiski.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 251. pants.
(Tiesu iestādes priekšsēdētājam, bet senātā virsprokūro-

ram ir tiesība izsacīt tiesu izpildītājam piezīmi vai rājienu,
bet pāirejie disciplinārsodi uzliekami 192. pantā paredzētā
kārtībā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 363. pants.
(Tiesu amata kandidātiem izteic piezīmes un rājienus pēc

tiesu iestāžu priekšsēdētaju vai to amatpersonu ieskata, kuru
rīcībā viņi komandēti (362. p.), bet pārējie disciplinārsodi uz-
liekami 192. pantā paredzētā kārtībā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — B daļas I no-
dalījuma ievada teksts nāk nobalsošanā.

(Tiesu iekārtas likumu (1924. g. izd.) 188., 190.—195., 251.
un 363. pantu izteikt šādi:)

Iebildumu nav? B dajas I nodalījuma ievada
teksts pieņemts. — II nodalījums.

(To pašu likumu 189. un 211. pantu un 264. p. 1. punktu
atcelt.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Noslēguma
teksts.

(Likums stājas spēkā reizē ar jauno sodu likumu.)

Iebildumu nav? Likuma noslēguma teksts pie-
ņemts. Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu
paceltiestos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma pie-
ņemšanu visumā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Tādu nav. Par likuma pie-
ņemšanu visumā nodotas 42 balsis, pret — 24 bal-
sis. Likums visumā pieņemts. — Redakcijas
kommisijās ziņojums būs nākošajā sēdē. —

Deputāts A. Lūkins iesniedzis priekšlikumu —
papildinājumu likumā par sodu likuma un disciplinārsodu

likuma ievešanu likt dienas kārtībā 5. vietā.
Vārds deputātam Lūkinam.

A. Lūkins (kristīgais darba bloks): Godātie de-
putātu kungi! Iesniedzot šo priekšlikumu, es negri-
bu grozīt dienas kartībuvilcināšanas, bet lietderības
nolūka. Pagājušajā sēdē pieņēmām, ka sodu likums
stājas speķa 1. augusta; pieņēmām arī steidzamību,
bet ne ar %, tapec likumu nevarēja laikā izsludināt,

25*
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lai tas jau 1. jūlijā atceltu satversmes 8L panta kar-
tībā izdoto likumu. Tagad 1. jūlijā stāsies spēka
satversmes 81. panta kārtībā izdotais likumsTa tad
no 1. jūlija līdz 10. jūlijam likums būsspēkā, bet no
10. jūlija līdz 1. augustam nebūs spēkā un tad atkal
būs spēkā; tāpēc lūdzu steidzamības kārtībā pieņemt
šo papildinājumu. Lūdzu to apspriest tūlīt, jo tas aiz-
ņems loti maz laika.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dukuram pret šo priekšlikumu.

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Godātie deputā-
tu kungi! Divi sēdes no vietas redzam, nepārpro-
tamu liekulības izpausmi no lielākās dajas frakciju.
Divi sēdes no vietas, kamēr mēs neizbēgami esam
nonākuši pie likuma par dubultiem amatiem, redzam,
ka jau sēdes sākumā un vidū, tiklīdz pienākam pie
šī likuma, rodas vesels birums priekšlikumu, kas
liek priekšā aizbīdīt dubulto amatu likumprojektam
priekšā veselu virkni citu likumprojektu, kas aiz-
ņem visu sēdi, lai tad, kad pienāktu pīkst. 9, sēdi
pārtrauktu un dubulto amatu likumu atstātu uz nā-
košo sēdi. Brīnišķā kārtā visi tie kungi, kas šeitnāk
un iesniedz savus priekšlikumus, vienmēr iesāk tā:
nevainīgas dabas līkumiņš — prasa tikai 2 minū-
tes. Šiem kungiem tik briesmīgi bail no dubulto
amatu likumu! Viņi domā: varbūt likumu par du-
bultiem amatiem ātri izņems cauri, un tad būs mil-
zīga katastrofa. Jūs nekad neliekat priekšā grozīt
dienas kārtību, noliekot attiecīgo punktu pēc dubul-
to amatu likuma, bet vienmēr pirms šī likuma. Viss
virzās uz to, lai atliktu dubulto amatu likumu, un kad
pienāks pīkst. 9 — vēlā laika dēļ sēdi slēgtu. Tā
katru reizi laimīgā kārtā šim likumam esamgarām.

Gribu atgādināt tiem Saeimas deputātiem, kam
rūp Latvijas Saeimas cieņa, tā nespēlēties, jo sa-
biedrība seko šim jautājumam, sabiedrībai rūp du-
bulto amatu likums. Jūs, deputātu kungi, spēlēja-
ties ar sabiedrības uzmanību un pacietību. (Starp-
saucieni.) Sabiedrība redz, ka tie deputāti, kas paši
ieinteresēti šai lietā, gatavi visu ziedot, lai tik ne-
zaudētu savus dubultos amatus un līdz ar to savus
ienākumus. (Starpsaucieni.) Deputātu kungi, jūsu
spēlīte ir bīstama, bet, liekas, šīs spēlītes sekas jūs
vēl negribat saprast. Turpinait spēlēt, bet par se-
kām jums turpmāk būs jāatbild! (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku deputāta A.
Lūkina priekšlikumu —

papildinājumu likumā par sodu likuma un disciplinārsodu
likuma ievešanu likt dienas kārtībā 5. vietā —

uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Lūkina priekšlikumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret deputāta Lūkina priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Nav. Bal-
sošanas rezultāts: par deputāta Lūkina priekšliku-
mu nodotas 48 balsis, pret — 29 balsis. Deputā-
ta Lūkina priekšlikums pieņemts.

Tā tad nākošais — 5. dienas kārtības punkts
ir — papildinājums likumā par sodu
liku rifa un disciplinārsodu likuma ie-
vešanu. Referents A. Lūkins. Vārds referentam.

Referents A. Lūkins: Deputātu kungi, lai ne-
kavētu dubulto amatu likuma apspriešanu, man jā-
atkārto tas, ko es te nupat jau teicu: lūdzu Augsto
namu šolikumu pieņemt — un pieņemt steidzamī-
bas kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta.
— Atklāju vispārīgās debates. Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu la-
sīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz
pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu no-
lasīt virsrakstu. ... ? _.

Sekretārs J. Kauliņš:
«Papildinājums likumā par sodu likuma un disciplinār-

sodu likuma ievešanu."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsrak-

sta neviens, nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošanā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemša-
nu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma tekstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Likumu par sodu likuma un disciplinārsodu likuma ie-

vešanu papildināt ar šādu noslēgumu:
„Šis_ likums stājas spēkā 1933. g. 1. jūlijā." Šis likums

stājas spēkā izsludināšanas dienā."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie likuma

teksta_neviens nevēlas? Likumā teksts nāk nobal-
sošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret likuma tek-
sta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav.
Likuma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Tagad nāk
nobalsošanā likums visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu vi-
suma. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
likumu visumā nodotas 52 balsis, pret — 6 balsis,
atturējušies — 5. Likums visumā pieņemts.
— Redakcijas kommisijās ziņojums būs nākošajā
sēde. —

6. dienas kārtības punkts — M i n i s t r u k a-
bineta iesniegtais apstiprināmo ties-
nešu saraksts. —
(Ministru kabineta iesniegtais apstiprināmo tiesnešu saraksts.

Senāts:
senators Kārlis Pūriņš,

„ Fridrichs Vesmanis.

Tiesu palāta:
tiesu palātas loceklis Pēteris Bluķis,

,, „ „ Georgs Bogdanovics,
„ „ „ Jānis G-utmanis,
,, „ „ Jānis Kanders.

Rīgas apgabaltiesa:
apgabaltiesas loceklis Jānis Ankravs,

„ „ Arnolds Apsalons,
„ „ Mārtiņš Bērziņš,
„ „ Bernhards Dedzis,
„ „ Jēkabs Drande,
,, „ Pēteris.Efērts,

Artūrs Erdmanis,
,, „ Georgs Fedders,
„ „ Rūdolfs Gaigals,
„ „ Jānis Geide,
,, „ Aleksandrs Kambergs,
„ „ Jānis Kangers,
„ „ Burchards Klots,

Aleksandrs Kociņš,
,, „ Lui Korps,
„ „ Mārtiņš.Legzdiņš,
.. „ Nikolajs Mališevs,
„ » Nikolajs Mertens,
,, „ Rūdolfs Plauks,
,, » Maksis Ratermanis,

,, Bruno Stegers,
„ Kārlis Strīķis,

., „ Aleksandrs Šulmanis,
» „ Edmunds Tīzenhauzens,

„ Ādolfs Valters,
» „ Leo Vitte,
,, » Videvuts Zeminskis,
,i » Elmārs Zērvalds;

miertiesnesis Alberts Akermanis,
„ Alfrēds Bergmanis,

Voldemārs Bērzons,
„ Reinholds Bīlmanis,
,, Jānis Brūvers,
„ Jānis Cimdiņš,
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miertiesnesis Georgs Dīnstmanis,
„ Jēkabs Grinbušs,
,. Žanis Jumiķis,

Miķelis Kalniņš,
Arnolds Krūmiņš,

„ Arveds Krūmiņš,
Sergejs Kuks,

„ Eižens Lemke,
,, Augusts Līcis,
„ Ērichs Maurers,
„ Jānis Miezītis,
„ Fridrichs Neimanis,
„ Augusts Ozoliņš,
„ Vasilijs Pavlovskis,
„ Kārlis Pētersons,
„ Žanis Pinkulis,
„ Jānis Rorbachs,
„ Voldemārs Salmiņš,
„ Kārlis Sāns,
„ Pēteris Sekste,
„ Teodors Strēlerts,
„ Augusts Šveics,,
» Viesturs Teikmanis,
„ Jānis Vikmanis,
„ Kārlis Vikmanis,

Mārtiņš Vītiņš,
„ Bernhards Zēbergs-Elverfelds;

papildu miertiesnesis Aleksejs Aronietis,
„ Artūrs Bērziņš,

,, „ Kārlis Braslis,
Vladislavs Daukša,

» „ Arvīds Jeremics,
Oļģerts Kalniņš,

„ ,, Jānis Kreicbergs,
J, ,, „ Ansis Kurmis,

?" \ ' „ „ Fridrichs Noriņš,
„ „ Jānis Raibarts,
„ „ Rūdolfs Turks,
„ „ Aksels Vosvinieks;

svarīgu lietu izmeklēšanas ties-
nesis Mārtiņš Krēsliņš,

svarīgu lietu izmeklēšanas ties-
nesis Aleksandrs Martinsons,

svarīgu lietu izmeklēšanas ties-
nesis Jāzeps-Persijs Saukums;

izmeklēšanas tiesnesis Haralds Bonders,
„ „ Kārlis Dreimanis,
,, „ Michails Grundulis,
„ „ Aleksandrs Iviņš,
„ „ Jānis Jende,
„ „ Eduards Krūze,
„ „ Nikolajs Rundalcovs,
„ „ Jānis Stalažs,

„ Teodors Širons,
„ „ Jānis Šnikvalds,
„ „ Vladimirs Vasilkovs,
„ „ Antonijs Vītols,

i ' „ „ Voldemārs Vītols,
„ „ Jānis Zandersons,
„ „ Jānis Zichmanis,
„ „ Kārlis Ziemelis,

Jelgavas apgabaltiesa:
.pgabaltiesas priekšsēdētājs Ēriks Feldmanis;

priekšsēdētāja biedrs Emils Helviehs;
apgabaltiesas loceklis Jānis Jējers,

„ „ Alfonss Klingo,
„ „ Aleksandrs Mīlenbachs,
„ „ Pēteris Stērste,
„ „ Eduards Vegners,
„ „ Aleksandrs Veiss,
„ „ Gerhards Voitkuss;

Jēkabpils zemes grāmatu no-
dalās priekšnieks Jānis Jansons;

Tukuma-Talsu zemes grāmatu
nodalās priekšnieks Kārlis-Roberts Kalevics;

Jelgavas-Bauskas zemes grā-
matu nodaļas priekšnieks Mārtiņš Karps;

Ventspils zemes grāmatu no-
daļas priekšnieks Jēkabs Mundeciems;

miertiesnesis Arnolds Bērziņš,
„ Ludvigs Bērziņš,

Aleksandrs Cīrulis,
Nikolajs Jansons,

„ Juris Lecis,
„ Kristaps Pussars,
„ Edgars Stāks,

Alfons Vagals,
„ Arvēds Vaits,
„ Teodors Vigmanis,
„ Roberts Zemols,

miertiesnesis Bernhards Zilers;
papildu miertiesnesis Voldemārs Brunovskis,

Edgars Mīlenbachs;
svarīgu lietu izmeklēšanas

tiesnesis Edmunds Bārs;
izmeklēšanas tiesnesis Artūrs Heikings,

Jānis Kāposts,
» „ Viljams Ziemelis,
.. „ Miķelis Zinkevičs. ? \ i

Liepājas apgabaltiesa:
apgabaltiesas loceklis Osvalds Kesners,

,, „ Bru-no Meissels,
,, „ Alfrēds Pētersons,

Verners Vītiņš;
Kuldīgas zemes grāmatu no-

daļas priekšnieks Ints Andersons;
LiepājasAizputes zemes grā-

matu nodaļas priekšnieks Augusts Rugevičs;
miertiesnesis Jēkabs Dukāts,

„ Fridrichs Elavs,
„ Jānis Gertmanis,
„ Edvins Matisons,
„ Herberts Meike,
„ Voldemārs Sīmanis,
H Teodors Vegners,
,, Jānis Ziemelis;

papildu miertiesnesis Ernests Hūns,
Viljams Robežnieks;

svarīgu lietu izmeklēšanas
tiesnesis Erichs Šturms;

izmeklēšanas tiesnesis Oskars Brašs.

Latgales apgabaltiesa:
apgabaltiesas priekšsēdētāja

biedrs Kārlis Blūmentāls,
apgabaltiesas priekšsēdētāja

biedrs Jānis Dāvis,
apgabaltiesas priekšsēdētāja

biedrs Juris Pabērzs;

apgabaltiesas loceklis Aleksandrs Ankrāvs,
„ „ Fricis Austers,
„ „ Gustavs Beimuts,

„ Rūdolfs-Johans Blūmentāls,
„ „ Leonīds Daukšs,
„ „ Pēteris Ērglis,
„ „ Vilis Greiers,
„ „ Boriss Grundulis,
„ „ Kārlis Kļaviņš,
„ „ Nikolajs Kigurs,
„ „ Jānis Krūmiņš.
„ „ Kārlis Kvelbergs,
„ „ Pāvils Labeckis,
,, „ Jānis Legzdiņš,
„ „ Aleksandrs Malkins,
„ „ Gabriels Menšikovs,
„ „ Kārlis Ozoliņš,
„ „ Konstantīns Ozoliņš,
„ „ Augusts Rumpēteris,
„ „ Ernests Tīcis,
„ „ Georgs Tizenhauzens;

Daugavpils-llūkstes zemes
grāmatu nodaļas priekšnieks Nikolajs Dībietis;

Rēzeknes-Ludzas-Jaunlatgales
zemes grāmatu nodalās
priekšnieks Ernests Kriķis;

miertiesnesis Kārlis Avens,
„ Alfrēds Bergmanis,
„ Jurijs Berķis,
„ Jānis Bērzups,
„ Voldemārs Bišentrops,
„ Jānis Gutmanis,
„ Jānis Jasse,
„ Ēvalds Kalējiņš,
„ Kārlis Kalniņš,
„ Jānis Konrāds,

Nikolajs Korics,
Georgs Kreicbergers,
Augusts Lūkins,
Nikolajs Reķis,
Aleksandrs Skromanis,

„ Alfrēds Strazds,
„ Eduards Šmidtchens,
,, Jezups Zadvinskis;
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papildu miertiesnesis Osvalds Jubass,
„ „ Broņislavs Dubrovskis,
„ „ Rūdolfs Kāps,

„ Heinrichs Pietiņš,
: ? „ „ Jēkabs Sūcis;

izmeklēšanas tiesnesis Pēteris Bērziņš,
„ „ Aleksandrs Ērglis,
„ „ Roberts Ezernieks,

„ Valdis Ignats,
„ „ Alfrēds Krezevskis,
„ „ Jānis Krievans,
„ „ Jānis Līcis,

Kārlis Matisons,
„ „ Žanis Ozoliņš,
„ „ Roberts Ozols,
„ „ Vjačeslavs Voitkevičs,

... , i „ „ Verners Zēvalds.)

Referents P. Juraševskis Vārds referentam.
Referents P. Juraševskis: Par tiesnešu apstip-

rināšanu runā mūsu pirmais likums par tiesu iekār-
tu. (Deputāti skali sarunājas.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu ne-
traucēt referentu!

Referents P. Juraševskis (turpina): Uz šī liku-
ma pamata tiesnešu apstiprināšana ir notikusi vai-
rākkārt. Tā Tautas padomē tiesneši apstiprināti 2
reizes — 1919. gada 5. septembrī un 1920. gada
12. martā. Tiesneši apstiprināti arī Satversmes sa-
pulcē — 1922. gada 14. jūlijā un I Saeimas laikā
— 1923. gada 11. decembrī. 1926. gadā tika ie-
sniegti jauni saraksti, un papildu iesniegumi vilkās
līdz 1930 .gadam.

Tad nāca dienas kārtībā jautājums par tiesne-
šu apstiprināšanu. Par šo jautājumu runājot, tomēr
izpaudās dažādas domstarpības, agrāko piedzīvoju-
mu ierosinātas; tā, piemēram, pēc mūsu tiesu ie-
kārtas tiesnešus vajadzēja apstiprināt katru reizi,
kad viņus pārceļ citā amatā resp. paaugstina; arī
tad vajadzēja apstiprināt par jaunu. Pamats šādam
noteikumam bija ņemts no mūsu likuma neskaidrā
teksta, kur ir runa par iecelšanu, pārcelšanu un at-
laišanu. Piebilda, ka šāda iekārta Latvijas satver-
smē nebija īsti lietderīga, un 1930. gadā debatēja
par to, ka tiesnešu apstiprināšanu vajadzētu atlikt
līdz tam laikam, kamēr mēs tiesu iekārtas likumu
piemērosim mūsu apstākļiem. Tāpēc sākās deba-
tes par tiesu iekārtas likumu attiecīgo pantu gro-
zīšanu. Šī gada likumu krājumā ar numuru 69 jūs
atradīsit šos pārgrozījumus tiesu iekārtas likumos,
kurus Saeima atrada par vajadzīgu ievest mūsu li-
kumos.

Kad šie pārgrozījumi tiesu iekārtas likumā bija
pieņemti, juridiska kommisijā varēja sākt pārrunāt
jautājumu par tiesnešu apstiprināšanu amatos. Mū-
su tiesu iekārtas likuma pārgrozījumos paredzēts, ka
tiesnesi apstiprina amatā tikai vienu reizi. Viņa tā-
lakparcelšana no vienas vietas uz otru ir atkarīga no
Ministru kabineta un tiesu iestādēm bez jaunas ap-
stiprināšanas no Saeimas puses.

Kad bija pieņemts pamatprincips, ka tiesneši
apsjiprinami amatā tikai vienu reizi, tad no apstip-
rināmo tiesnešu saraksta izkrita daudz tiesnešu, kas
jau apstiprināti agrāk, bet kas pārcelti uz citiem
amatiem, _un saraksta palika tikai tie tiesneši, kas
tagad ir jūsu priekša esošajā tiesnešu sarakstā.

Te man jāpiezīmē, ka _ša[ sarakstā agrāk bija
ievests vairāk tiesnešu, nekā jūs tagad redzat. Tas
tā ir tāpēc, ka juridiskā kommisijā atrada dažus kan-
didātus, par kuriem vēl bija nepietiekošas ziņas un
par kuriem šis ziņas jāpapildina; šīs personas no šī
saraksta Ir izņemtas, viņu apstiprināšana, ir atlikta
uz turpmāko laiku. Cerēsim, ka līdz nākošajai se-

sijai būs jau savāktas visas ziņas par šīmpersonām,
un tad ari varēsim likt priekšā apstiprināt pārējos
tiesnešus.

Juridiskā kommisijā sarakstu ir sastādījusi pēc
tiesām. Juridiskā kommisijā par visiem kandidā-
tiem ir balsots.

Bez tam lai man vēl atļauts aizrādīt, ka no sa-
raksta, kas ir jūsu priekšā, 6 personas ir dabūjušas
noraidošu juridiskās kommisijās lēmumu. Šīs per-
sonas atrodamas 4 lapas pusē. Kandidāts Juris Ber-
ķis, miertiesnesis Latgales apgabaltiesas rajonā, da-
būjis vienu balsi par un 8 balsis pret; tā tad viņš
kommisijā noraidīts. Tādu pašu balsu samēru ir da-
būjuši Jānis Jase un Kārlis Kalniņš. Miertiesnesis
Alfrēds Strazds ir dabūjis 6 minus balsis un 3 at-
turējušos; tā tad juridiskā kommisijā arī šo kandi-
datūru ir noraidījusi. Priekšpēdējais — Vjačeslavs
Voitkevičs ir dabūjis vienu plus balsi un 7 minus bal-
sis, vienam atturoties; tā tad arī tas noraidīts. Bei-
dzamais — Verners Zēvalds dabūjis 1 balsi par
un 8 balsis pret, tā tad noraidīts. Šīs 6 personas
juridiskā kommisijā ir noraidītas. Pārējās personas
pa lielākai daļai ir dabūjušas visas 9 balsis, t. i. tik,
cik deputātu piedalījušies kommisijās sēdē. Dažas
personas dabūjušas pa vienai balsij pret, un viena
persona ir dabūjusi 3 balsis pret.

Ziņojot par šo Augstajam namam, juridiskās
kommisijās uzdevumā es lūdzu lemt par šiem kan-
didātiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārīgās
debates. — Vārds tieslietu ministrim 1Ozolam.

Tieslietu ministris A. Ozols: Augstais nams!
Pārrunājot jautājumu par tiesnešu apstiprināšanu,
varētu pacelties daži jautājumi, par kuriem nebūtu
veļams, _ka tie tiktu cilāti presē un vispār atklātībā.
Nav zināms, cik vienu otru reizi šie jautājumi ir di-
bināti, un tas var atstāt nevēlamu iespaidu uz tie-
su; tāpēc es pagodinos lūgt šī jautājuma iztirzāša-
nai, ko te cēla priekšā referents, slēgtu sēdi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Tieslietu ministris
iesniedzis priekšlikumu

noturēt slēgtu sēdi.

Vai vēlas kāds izsacīties par vai pret šo priekš-
likumu? Neviens nevēlas. Lieku šo priekšlikumu
uz balsošanu.

^
Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekš-

likumu noturēt slēgtu sēdi. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret priekšlikumu noturēt slēgtu sēdi.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par tieslietu ministra priekšlikumu nodota 61 balss,
pret to_ nodotas 23 balsis. Pietiekošs balsu skaits.
Turpināsies slēgta sēde. Lūdzu žurnālistus un pub-
liku atstāt sēdes telpas.

(Turpinās slēgtā sēde no pīkst. 19.23—20.47.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Turpinās
atklāta sēde. —

Prezidijs liek priekšā šo sēdi slēgt. Vai ir kā-
di iebildumi pret prezidija priekšlikumu? (Saucieni
no vietām: „I_r!") Lieku prezidija priekšlikumu uz
balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret prezi-
dija priekšlikumu. Tagad lūdzu, pacelties tos, kas
ir par prezidija priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Par prezidija
priekšlikumu nodotas 53 balsis, pret to nodots 30
balsu, atturējušos nav. Prezidija priekšlikums- —
sēdi slēgt — pieņemts. — Iesniegts priekšli-
kums —

rīt noturēt tikai' vienu sēdi. , , J
i
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(Saucieni no vietām: „Pareizi!") Vai ir kādi
iebildumi pret šo priekšlikumu. Iebildumu nav.
Tas pieņemts. Ta tad rit būs tikai viena sēde —
pīkst. 10. —

Uzaicinu balsu skaitītājus un referentu saskaitīt

balsis, kas nodotas par Ministru kabineta iesniegto
apstiprināmo tiesnešu sarakstu, un konstatēt balso-
šanas rezultātu.

Šī sēde slēgta. ' - - , , , L; ' - ; ;

(Sēde slēgta pīkst. 20.49.) ļ

VI sesijas 20. sēde 1933. gada 21. jūnija.
(Atklāta pīkst. 10.12.)

Saturs.

1. Pārmaiņa kommisijās sastāvā 781
2. Ministru kabineta iesniegtais apstiprināmo tiesnešu

saraksts (balsošanas rezultāts) 782
3. Pārgrozījums likumā par valsts aizdevumiem pilsētu

un biezi apdzīvotu vietu būvniecībai (redakcijas
kommisijās ziņojums):

G. Mīlbergs, referents 782
4. Papildinājums likumā par sodu likuma un disciplinār-

sodu likuma ievešanu (redakcijas kommisijās ziņo-
jums):

G. Mīlbergs, referents 782

5. Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par dažu pa-
rādu piespiedu pārjaunojumu (redakcijas kommisijās
ziņojums):

G. Mīlbergs, referents 783
6. Pārgrozījumi un papildinājumi kriminālprocesa un

tiesu iekārtas likumos (redakcijas kommisijās ziņo-
jums):G. Mīlbergs, referents 783

7. Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (kārtē-
jie izdevumi):

J. Birznieks, referents 798
F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija) . 783
P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija)' ... 793
A. Budže (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija) 795
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu

cietušo partija) 796
B. Kalniņš (sociāldemokrāts) 802
M. Dubins (Agudas Jisroel) 820
M. Nuroks (Mizrachi) 822
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) ... 823
O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija) . 826

8. Nākošā sēde 834

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta. —

Dienas kartība: prezidija ziņojumi, redakcijas
kommisijās ziņojumi un valsts budžets 1933./34.
saimniecības gadam. — Iebildumu pret dienas kar-
tību nav? Dienas kārtība pieņemta. —

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi. —

Deputāts J. Rancans liek priekšā bibliotēkas un
redakcijas kommisijā deputāta L. Ozoliņa vietā ie-
vēlēt deputātu A. Rancanu. Vai būtu kādi iebildu-
mi pret šo pārmaiņu? Iebildumu nav. Šī pārmaiņa
notikusi. —

Saskaņā ar Saeimas plenārsēdes vakardienas
lēmumu, prezidijs kopā ar juridiskās kommisijās re-
ferentu un balsu skaitītājiem ir saskaitījis nodotās
balsis par tiesnešu apstiprināšanu. Balsošanas iznā-
kums ir šāds. Pavisam ir izdalīts 90 sarakstu, tik-
pat daudz saņemts atpakaļ. No sarakstā atzīmētām
209 personām 192 ir dabūjušas absolūto balsu vai-
rākumu un saskaņā ar_ kārtības ruļļa 34. pantu uz-
skatamas par apstiprinātām. Nav dabūjušas absolū-
to balsu vairākumu un tā tad nav apstiprinātas seko-
jošaspersonas:

„Rīgas apgabaltiesā:

apgabaltiesas loceklis Bernhards Dedzis,
„ „ Burchards Klots,

Mārtiņš Legzdiņš,
„ „ Leo Vitte;

miertiesnesis Eižens Lemke;
papildu miertiesnesis Rūdolfs Turks.

Jelgavas apgabaltiesā:
apgabaltiesas priekšsēdētāja

biedrs Emils Helvichs;
Tukuma-Talsu zemes grāmatu

nodalās priekšnieks Kārlis-Roberts Kalevics;
izmeklēšanas tiesnesis Artūrs Heikings,

„ „ Viljams Ziemelis.

Liepājas apgabaltiesā:

Liepājas-Aizputes zemes grā-
matu nodalās priekšnieks Augusts Rugevičs;

izmeklēšanas tiesnesis Oskars Brašs.

Latgales apgabaltiesā:

miertiesnesis Jurijs Berķis,
„ Jānis Jasse,
„ Kārlis Kalniņš,
„ Alfrēds Strazds;

izmeklēšanas tiesnesis Verners Zēvalds."

Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts. —
2. dienas kārtības punkts _ — redakcijas

kommisijās ziņojumi. Vārds redakcijas kom-
misijās referentam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumā likumā
par valsts aizdevumiem pilsētu un biezi apdzīvotu
vietu būvniecībai redakcijas kommisijā nekā nav la-
bojusi. 'l". (.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret šo redakcijas kommisijās ziņojumu? Iebil-
dumu nav. Tas pieņemts.

Referents O. Mīlbergs: Papildinājumā likumā
par sodu likuma un disciplinārsodu likuma ievešanu
noslēguma tekstā strīpots vārdiņš „šis" un pēdiņas.
Noslēguma teksts redakcijas kommisijās pārlaboju-
mā izsakāms tā: Likums stājas spēkā 1933. g. 1.
jūlijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret šo redakcijas kommisijās ziņojumu? Iebil-
dumu nav? Tas pieņemts.
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Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumos un pa-
pildinājumos likuma par dažu parādu piespiedu pār-
jaunojumu redakcijas kommisijā nekā nav labojusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret šo redakcijas kommisijās ziņojumu? Iebil-
dumu nav. Tas pieņemts.

Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumos un pa-
pildinājumos kriminālprocesa un tiesu iekārtas- liku-
mos A daļas I nodalījuma ievada teksta noslēgumā
vārda „šadi" vieta likts „tā". Tāpat arī B daļas I
nodalījuma ievada teksta noslēgumā vārda „šādi"
vieta likts „ta". Vairāk pārlabojumu nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret šo redakcijas kommisijās ziņojumu? Iebil-
dumu nav. Tas pieņemts.

3. dienas kārtības punkts — valsts bu-
džets 1933./34. saimniecības gadam. Referents J.
Birznieks. Turpināsies debates par kārtējo izdevu-
mu VI daļu —Tieslietu ministriju. Vārds
deputātam Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):
Piemaksas lielsaimniekiem mēdz attaisnot ar to, ka
lielsaimniecība esot nepieciešama kā valsts pamats,
esot nepieciešama valsts aizsardzībai; tāpēc arī šīs
piemaksas nevis samazina, bet taisni otrādi — vēl
palielina.

To pašu redzam arī Tieslietu ministrijā. Ties-
lietu ministrijas budžets nav vis samazinājies, bet
taisni otrādi — samērā ar citiem samazinātiem
posteņiem tas ir palielināts. Arī šo Tieslietu mini-
strijas budžetu uzskata par valsts pamatu, kas ne-
pieciešams valsts aizsardzībai.

Mēs redzam, ka, pavairojoties tautas postam,
ārkārtīgi lielas summas valsts budžetā atvēl tiesām
un cietumiem, kas kapitālistiskā iekārtā ir kļuvuši
par ārkārtīgi nepieciešamu iestādi. Par cik pavai-
rojas tautas posts un nabadzība, par cik pavairojas
nemiers pret kapitālistisko iekārtu, par tik pavairo-
jas ari cietumu un tiesas locekļu skaits Latvijā.

Kā visos resoros, tā arī šeit redzam, ka lielas
summas budžeta aiziet izdevumiem, kas uzskatāmi
par_ tādiem, kas nepieciešami „onkulu būšanas" stip-
rināšanai, lai J;onkulP' savus piekritējus varētu ie-
likt siltas vietas, dažādos direktoru posteņos u. t. t.
To redzam arī Tieslietu ministrijā. Mēs zinām, ka
ja kāda stipra partija grib iesēdināt savus dižvīrus
siltas vietiņas, tad tūlīt nodibina attiecīgus posteņus
— direktoru posteņus u. t. t. Tas pats redzams arī
Tieslietu ministrija. Cietumu departamentam —
16 cietumu, kuru pārraudzīšanai — 3 direktori!

Tieslietu ministrijas^ izdevumi ir ap 6.189.920 la-
tu. Tagadēja vispārīga saimnieciskās krizes laikā
ta ir ārkārtīgi liela summa, kas uz tautas veselību unlabklājību atsaucas jo bēdīgi. Cietumu skaits nevis
samazinās, bet vel palielinās. Mēs zinām, ka tas ne-
grozīsies tik ilgi, kamēr pastāvēs kapitālistiskā ie-
kārta.

Interesanti paskatīties .kas tad galu galā ir tie,
kurus sloga cietumos. Mēs redzam, ka cietumos
sloga strādniekus, kas it kā nogrēkojušies pret pri-
vāto īpašumu", 7* šo cietumā ieslodzīto strādnieku
ir tādi, kas pārkāpuši pastāvošos noteikumus par
privāto īpašumu.

Pavairojoties bezdarbam, tautas postam 1un na-
badzībai, tiešam cilvēkiem' vairs nav iespējams gūt
uzturu, tāpēc bieži vien viņi ir spiesti to piesavina-;
ties, kur tas ir izdevīgi, kaut arī pārkāpjot pastāvo-
šos noteikumus. Mes redzam, ka politiskie sodi arī
ir vienīgi tikai pastāvošas kapitālistiskās iekārtas re-
zultāts. Arī politiskie sodi var atkal tikai pavairo-

ties, par cik pavairosies tās nejēdzības, kādas var
pastāvēt tikai kapitālistiskā iekārtā.

Cietumu budžets zināmā mērā ir pat paslikti-
nāts. Ir paredzēts, ka cietumnieku skaits vēl vai-
rāk pieaugšot, un tāpēc, lūk, šīs lielās summas ties-
lietu resoram nav pamazinātas. Bezdarba posts cil-
vēku noved līdzjzmisumam, un tad viņš neizbēgami
ir spiests pārkāpt pastāvošos noteikumus. Bieži
vien ir bijuši gadījumi,_kad cilvēks pat meklē pār-
kāpumus, lai tikai nokļūtu cietumā, kur varētu iegūt
sev gabalu maizes kaut arī cik bēdīgi apstākļi tur
būtu. Kapitālisms ir tas, kas uz to spiež un kas pa-
vairos cietumnieku skaitu. Ja izzudīs kapitālistiskā
iekārta, tad izzudīs arītas 7*_ noziedzību, kas uzska-
tamas par kapitālistiskas iekārtas parādību.

Lielas_ summas aiziet tiesām — tām tiesām,
kas netiesa un nevar tiesāt objektīvi, bet buržujiski
— partejiski, tapec, ka tās ir šķiru tiesas. Mēs zi-
nām, ka pa lielākai daļai visās prāvās, kurās strād-
nieki ir notiesāti, viņi ir notiesāti bez kādas objektī-
vas izmeklēšanas. Sevišķi tas jāsaka par politiskām
prāvam, kuras ir iztiesātas galvenam kārtāmuz po-
litiskas pārvaldes aģentūras ziņu pamata. Vajaga
tikai politiskai pārvaldei nosūtīt tiesai apvainošanas
materiālus par kādu cilvēku, un šo cilvēku notiesā,
kaut ari viņš nekad nebūtu „noziedzies".

Bez_ tam ir konstatēts, ka bieži vien pat tiesne-
šu starpa ir notikušas noziedzīgas parādības. Es ne-
minēšu šeit tos daudzos gadījumus, par ko jau va-
kar šeit minēja, ka tiesnešiem» ir konstatētas dažā-
das tumšas lietas, pat zagšanas u. t. t. Par tāmi ne-
būtu ko runāt bet ir pat tādi gadījumi, ka eksperti,
kuri tiesas spēle loti lielu lomu, uz kuru sprieduma
pamata notiesā cilvēkus, ir vai nu apzinīgi, vai ne-
apzinīgi neliecinājuši jievis tā, kā tas saietas ar lie-
tas apstākļiem, bet ka kuru reizi paši ienteresēti. Ir
bijis daudz gadījumu, kur eksperti ir neliecinājuši
nepatiesi.

Zinātniskās tiesas ekspertīzes institūts ir tāda
iestāde, kam ir liela nozīme tiesu izmeklēšanā, jo no
ekspertu slēdziena atkarājas notiesāšana. Ir bijis
daudz_ gadījumu, kur tiesu eksperti ir rīkojušies vai-
rāk ka noziedzīgi. Ta, piemēram, Barupa lietā. Bi-ja konstatēts, ka šis Barups griezies pie melnās bir-
žām māklera Avota, un ka šis Avots esot viltojis
dokumentus. Izrādījies, ka Avots naudu ir piesavi-
nājies uz viltota vekseļa pamata. Barups griezās
pie prokurora, kas ievadīja izmeklēšanu. Tiesu eks-
perts profesors Kangars atzinis, ka vekseli esot pa-
rakstījis nevis Avots, bet pats Barups. Uz šī eksper-
ta liecības pamata šis viltotā paraksta devējs būtu
attaisnots; bet tad izsaukti vēl citi eksperti, iz-
saukts arī eksperts Vilsons, kas atzinis, ka paraksts
ir gan viltots. Beidzot arī profesors Kangars bijis
spiests no savas liecības atteikties.

Otrs interesants gadījums bija sakarā ar tā
saukta Latvijas Lloida direktora Radziņa prāvu pret
savu znotu Stalbi. Stalbe bija nodots tiesai par vai-
rāk vekseļu viltošanu. Tiesu eksperts prof. Kan-
gars atkal atzinis, ka vekseli parakstījis pats Ra-
dziņš, ka paraksts neesot viltots. Tiesā notika ne-
'eredzeti kuriožumi, proti — beidzot ansūdzētais

Stalbe tomēr atzinās par vainīgu paraksta viltošanā,
lai gan eksperts Kangars neliecināja, ka tas nav vil-
tots. Te atkal redzams, cik nepamatotas ir tiesu
ekspertu liecības.

Trešais gadījums bija kāda Kartofela un Puka-
tas mantojuma prāva. Atkal tiesu eksperts Kangars
atzinis parakstu par viltotu, bet eksnerts Vilsons bi-
jis pretējas domas. Sasauktikopā vairāk ekspertu.
Arī tie bijuši tādas pašas domās kā Vilsons. Beidzot
arī eksperts Kangars atzinis, ka Pukatas paraksts
esot gan īsts, Mes redzam, ka šo ekspertu liecības
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bieži vien ir atkarīgas no personīgām simpātijām, vai
pat vēl ļaunāk — no kukuļiem.

Ceturtais gadījums bija ar Kāna un Naichina lie-
tu, kuram bija vairāk miljonu vērtībā viltoti vekseļi
ar Kāna parakstu. Notika izmeklēšana. Tiesu eks-
perts prof. Kangars atzina, ka Kāna paraksts īsts,
un apgabaltiesa viltotāju Naichinu attaisnoja. Tur-
pretim Vilsons, Bērziņš un citi eksperti atzina Kāna
parakstu par viltotu. Kāns pārsūdzēja. Izsauca pat
no ārzemēm ekspertus, kuri visi atzina, ka vekse-
ļa paraksts ir gan viltots.

Ir vēl piektais gadījums, kurā atklājās apgabal-
tiesu ekspertu kļūdas. Tā bija kāda D. Fela lieta,
kurš bija apsūdzēts par vekseļu parakstu viltošanu.
Eksperts profesors Kangars tiesā bija apgalvojis, ka
par 50% vekselis esot viltots.

Protams, uz šāda pamata nevarētu cilvēku no^
tiesāt, bet mēs zinām, ka bieži tiesa notiesā ari bez
50% vainīguma pazīmju, ja tikai viņai ir kādas aiz-
domas un bieži vien tikai polītiski iemesli. Tad tie-
sa nerēķinās ne ar kādiem apstākļiem, piemēram po-
litiskā Kāja lietā.

Sestais gadījums ir ar to pašu D. Felu par Le-
vina vekseļu viltošanu, kas uz profesora Kangara
ekspertīzes pamata notiesāts ar gadu un 6 mēnešiem
cietumā. Fels sodu beidzis izciest šinī pavasarī.
Tagad viņš izteicies, ka sakarā ar to, ka viņš attais-
nots iepriekš minētajā lietā, kurā bijis notiesāts ne-
pareizi uz tā paša profesora Kangara ekspertīzes
pamata, viņš tagad ierosināšot sūdzību par neparei-
zu notiesāšanu. Tā tad mēs redzam, cik nepamato-
ta ir tiesu ekspertīze un notiesāšana uz šīs ekspertī-
zes pamata. Tā rīkojas tiesa.

Ir zināms, ka daudz tiesnešu neprot valsts va-
lodu. Mēs pret to neko neiebilstu, bet es to minē-
ju tikai tāpēc, ka Saeimā mēdz turēt,ļoti patriotiskas
runas, kad ir runa par minoritāšu skolu lietām. Tad
nāk mūsu patrioti un visiem līdzekļiem cenšas pa-
nākt, lai minoritāšu skolās ievestu valsts valodu;
bet šie paši patrioti neuzstājas vis- tādos gadījumos,
ja ir tiesneši valsts valodas nepratēji — neuzstā-
jas tāpēc, ka šie tiesneši bieži vien ir visnežēlīgā-
kie tiesātāji, kas visvairāk notiesā strādniekus. Tā
mēs redzam, ka strādniekus notiesā gan uz polītiskās
pārvaldes aģentu ziņu, gan uz nepareizas tiesu eks-
pertīzes pamata, pat uz ļaunprātīgu liecību pamata.

Strādnieki savu brīvību vērtē pēc tiesām^ pēc
lieliem nodokļiem, ko viņiem uzliek; strādnieki sa-
vu brīvību vērtē pēc nobendēto cīnītāju skaita,, pēc
ielauztām ribām un sadauzītām galvām, pēc cietumu
skaita, pēc nomocītiem, apspiestiem un spīdzinātiem
strādniekiem, pēc konfiskācijām, pēc organizāciju
slēgšanas un sapulču izjaukšanas skaita.

Ja tā pieiet ari mūsu Latvijas tā saucamai de-
mokrātiskai iekārtai", tad redzam, ka strādnieki no
šīs „dēmokratijas" manto tikai pipkas. Visus pagā-
jušos gadus strādnieki uz šādu nepatiesu liecību pa-
mata ir ne tikai arestēti un notiesāti, bet pat spīdzi-
nāti un neskaitāmas reizes piekauti.

Kas tad ir Latvijas tiesas, kurām aiziet tik lie-
las summas no Tieslietu ministrijas budžeta? —
Mēs redzam, ka šīs tiesas ir tikai šķiru tiesas, ka
tās bieži strādnieku notiesā tikai tāpēc, ka strādnie-
ki iedomājas aizstāvēt savu darba algu, savu mai-
zes kumosu, bez kura taču neviens cilvēks nevar
dzīvot. Tās pašas tiesas, kas attaisnoja fašistu. Oli-
ņu, notiesāja uz nāvi darba jauniešus, nepilngadī-
gus skolēnus Valmierā; tos arī Valmierā nošāva
tikai tāpēc, ka pie viņiem atrada proklamācijas, ne-
maz nerunājot par to, ka viņi būtu gatavojuši kā-
du apvērsumu. Fašistiskos apvērsuma gatavotājus
Latvijas tiesas netiesā. Lai tos vieglāk attaisnotu,
tad viņus kā Oliņu pataisa par ārprātīgiem. Strād-

nieku slepkavu Niedru arī savā laikā izlaida no cie-
tuma, bet kommūnistu Pūriņu pakāra. Tādām tie-
sām, lūk, aiziet lielas summas no strādnieku mak-
sātiem nodokļiem!

Šinīs dienās senāts noraidījis fašistu organizā-
cijas „Tēvijas Sarga" slēgšanu, bet strādnieku or-

.ganizācijas visas slēdz. (P. Leikarts no vietas:
„Tās vēršas pret Latviju!") Vai jūsu fašisti, Leikart,
nevēršas pret Latviju? Strādnieki cīnās par strād-
niecisku Latviju, bet jūs cīnāties par baronu Latvi-
ju! Lūk, tā ir tā starpība! Tā kā Latvijas tautas
vairākums ir darba tauta, tad strādnieciska Latvija,
kaut arī padomju Latvija strādniekiem ir tā īstā de-
mokrātija, kas viņiem visvairāk piemērota, jo tā ta-

,ču izteic darba tautas vajadzības. Jūs, buržuju kun-
gi, gribat, lai mazākums valdītļi par vairākumu.

Savā laikā, kā mēs visi zinām, ievadīja izmek-
lēšanu par strādnieku jaunieša Gaiļa noslepkavoša-
nu, bet jau sākumā varēja pateikt, ka viss tas beig-
sies bez kādiem rezultātiem.

Ko tad mēs pašreiz atkal redzam? — Ir sa-
šauts atkal kāds SSS strādnieku jauneklis. To ir
sašāvuši aizsargi — „ugumskrustieši"-fašisti. Lai
gan lietišķie pierādījumi rāda, ka viņš ir sašauts,
laikraksti jau atkal sagatavo ceļu šīs slepkavības no-
slēpšanai. Nekaunīgā kārtā laikraksti apgalvo, ka
šis strādnieks pats sevi sašāvis. Nevis fašisti viņu
sašāvuši, bet viņš, lūk, esot pats sevi sašāvis! Tā
mēs redzam, ka atkal līdzina ceļu, lai noklusētu fa-
šistu neģēlības, tāpat kā to redzējām strādnieku jau-
nieša Gaiļa nolepkavošanas lietā.

Vakar šeit raksturoja veselu rindu tiesnešu. Iz-
rādījās, ka vienam esot tumši veikali, otrs esot blē-
dis, trešais zaglis u. t. t.

Pilsoņu kungiem, kuri šeit izteica tādu motivā-
ciju, man gribētos teikt — ja viņi būtu konsek-
venti, tad viņi nebūtu tā teikuši. Kurš tad no pilso-
ņiem-buržujiem nav zaglis, ja šo jautājumu attiecina
uz strādnieku darba algas piesavināšanos? Kurš no
jums — mantīgās šķiras pārstāvjiem, nodarbinā-
dams strādniekus, nepiesavinās strādnieku darba
algu virsvērtības veidā? Nevienam strādniekam, ta-
ču nesamaksā visu nopelnīto algu. Lielāko dalu pa-

" tur uzņēmējs, un tā ir piesavināšanās, vienkārša
zagšana. Ja pilsoņu kungi būtu konsekventi, tad vi-
ņi neteiktu, ka viens otrs no tiesnešiem nav ievēla-
mi tāpēc, ka viņi esot zagli. Galu galā uz zagšanas
un laupīšanas taču dibinās visa kapitālistiskā iekār-
ta! Starpība starp tiem kungiem un zagļiem —
tiesnešiem ir ne principā, bet gan vienīgi tai. veidā,
kā viņi katrs piesavinās un apzog. Ir tikai formāla,
bet ne principiāla starpība.

Mēs zinām, ka visur, kur tiesas resp. prokuratū-
ra pieskaras strādniekiem, iztiesā un notiesā bez kā-
das žēlastības. Tas, piemēram:, attiecas arī uz strād-
nieku deputātiem. Kā mēs zinām-, Ventspilī mani
notiesāja ar 41l2 gadiem spaidu darbos, pamatojot
šo sodu ar piederību pie strādnieku un zemnieku
frakcijas. Mani inkriminēja pārkāpumos tāpēc, ka,
luk, es piederot pie strādnieku un zemnieku frakci-
jas; bez tam arī vēl tāpēc, ka esot darbojies līdzi
nelegālas strādnieku organizācijās. Vienīgie lieci-
nieki bija policisti un polītiskās pārvaldes ierēdņi.
Lai gan arīvēl tad tiesā konstatēja, ka policistu un
politiskas pārvaldes ierēdņu liecības ir pretrunīgas,
nepatiesas, tomēr deputātu sodīja par to, ka viņš
pieder pie strādnieku un zemnieku frakcijas, jo, lūk,
strādnieku un zemnieku frakcija esot kommūnistu
partijas sastāvdaļa.

Tas pierāda, ka_ mūsu buržujiskās tiesas ir
daudzkārt reakcionārākas nekā cara laika tiesas.
Caralaikos, kā mēs zinām-, valsts domē bija arī so-
ciāldemokrātu frakcija. Visiem — arī prokūrātū-
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rai — bija zināms, ka sociāldemokrātu frakcija ir
pagrīdes sociāldemokrātu partijas sastāvdaļa, bet
valsts dome sociāldemokrātu frakciju tomēr neva-
jāja — nevajāja tāpēc, ka nevarēja_ pierādīt orga-
nizatoriskus sakarus ar pagrīdes sociāldemokrātiem.

Ko mēs tagad redzam? Mēs redzam^ ka strād-
nieku un zemnieku frakcijas deputātu notiesā par
piederību pie strādnieku un zemnieku frakcijas, kaut
gan konstatēt kaut kādus organizatoriskus sakarus
strādnieku un zemnieku frakcijai ar kommūnistu par-
tiju, ko tik loti gribas saskatīt politiskai pārvaldei,
prokuratūrai, Tieslietu ministrijai, nevar. Viņi, šos
tiešos sakarus nodibināt, atrast nevarēdami, tomēr
notiesā.

Mēs zinām, ka tiesu iestādēs ir cilvēki, kas gan
okupācijas laikā, gan citos gadījumos ir piedalījušies
strādnieku apcietināšanā un nošaušanā, ir piedalīju-
šies pat soda ekspedīcijās. Tas nav nekāds brī-
nums, jo mēs zinām, ka notiek vēl daudz neģēlī-
gākas lietas.

/ Nesen Jelgavas apgabaltiesas prokuratūrai pie-
sūtīja sūdzību par Talsu virsmežniecības mežzini
Herbertu Brutānu, kas 1919. gadā bijis Kleista Ra-
dena sodu ekspedīcijas vadītājs Zūru pagastā un tur
nošāvis 11 cilvēku. Lieta gan ievadīta, bet noklu-
sēta, tāpēc ka šis pats Brutans ir viens no labākiem
šo pašu izmeklēšanas ierēdņu un līdz ar to arī mūsu
Iekšlietu ministrijas augstāko ierēdņu draugiem. Tā
tad mēs redzam, ka tur, kur lieta attiecas uz strād-
nieku slepkavošanām, vainīgos netiesā, bet taisni ot-
rādi — ieceļ pat augstos amatos.

Mēs zinām, ka daži policijas ierēdņi joprojām
ieņem augstus amatus, lai gan 1905. gadā un arī vē-
lāk ir slepkavojuši strādniekus. Piemērāmi jāmin
Ogres policists Lapainis, kuru visi apkārtējie strād-
nieki un zemnieki pazīst kā 1905, gada slepkavu.
Viņš joprojām, ieņem 1ļoti atbildīgu amatu arī taga-
dējā demokrātiskajā Latvijā un joprojām turpina sa-
vu neģēlību pret darba tautu.

Tāpat Stendes apkārtnē vietējie iedzīvotāji ir
ievadījuši sūdzību pret mežzini un mežsargiem par
dažādām neģēlībām, nelikumībām sakarā ar zvejo-
šanu neatļautā laikā, neatļautās vietās, u. t. t., bet
mēs_ redzam, ka arī šī sūdzība ir noklusēta. Lieta ir
nonākusi līdz Kandavas iecirkņa miertiesnesim, bet
tā kā pēdējais ir kāds derncentrists un arī visi ap-
sūdzētie mežsargi un mežzinis ir demokrātiskā cent-
ra biedri, tad lieta ir noklusēta.

Mēs vienmēr esam dzirdējuši, ka visos gadīju-
mos, kur kādai tiesaiir bijis jāuzstājas pret korrup-
tantiem no mūsu lielāko partiju lēģera, visi ir attais-
noti. Lai minam tikai Augustu Kalniņu, Švēdi un ci-
tus valsts kases apzadzējus un izšķērdētājus. Tos
netiesā. Taisni otrādi: piemērāmi, kad Ezertēvu
atsvabināja no cietuma, tad viņu sagaidīja pat ar
mūziku, ar godu. Tas pats ir noticis ar Goldman! un
ciltiēm valsts mantas piesavinātājiem- un strādnieku
nodokļu veidā sūri grūti sanesto bagātību izšķērdē-
tājiem.

Savā laikā Tukuma cietumā tika piekauti vai-
rāk strādnieku jaunieši, starp citu Leja, Deniņš u. c.
Šie jauniešitika piekauti tik neģēlīgi, ka viņiem bija
pat pārsista ausu bungādiņa. Kad ievadīja izmeklē-
šanu,

^
konstatēja, ka tiešāmtas ir noticis, izsauca

prokuroru, iesāka izmeklēšanu par polītiskās pār-
valdes ierēdņu neģēlīgo rīcību, bet tagad šī lieta ir
apklususi. Lai gan ir jau pagājis gads, šī lieta vairāk
nav cilāta, un mums ir iemesls domāt, ka viņa tā
arī apklusīs. Tā rīkojas prokuratūra, izmeklēšanas
tiesnešipat tanīs gadījumos, kad noziedzības ir tieši
konstatējuši paši prokuratūras ierēdņi. — Tas pats
ir arī ar Riekstiņu un Markozovu.

Tai pašā laikā gan ir vērstas represijas pret
strādnieku un zemnieku frakcijas deputātiem_ —?
pret Rūtiņu u. c. Tā rīkojas tiesa un prokuratūra!

Gan uz aģentūras ziņu pamata, gan uz ekspertī-
zes, viltotu liecību pamata notiesāto skaits stipri vai-
rojas. Notiesāto skaits pēdējos gados ir stipri pie-
audzis. Tā 1930. gadā ir iztiesātas 240.208 lietas;
1931. gadā jau 299.688 lietas. Apgabaltiesu lietu
skaits ir pieaudzis no 53.781 uz_ 59.459; tiesu pa-
lātā — no 5344 uz 5612; senāta — no 3919 uz
4554. Ir audzis arī cietumnieku skaits. 1930. gada
Latvijas cietumos, kā tas konstatēts, piemēram, bu-
džeta kommisijā, ir bijuši 3508 ieslodzītie, bet 1932.
gadā jau 4131. Politisko ieslodzīto uz 1932. gada 1.
decembri bijis 778.

Šeit vēl nav pieskaitīti tie, kas ir_ bijuši ieslodzī-
ti īsāku laiku, kas apcietināti tikai pāris nedēļas un
tad izlaisti, tāpat arī tie, kas apcietināti uz ta saukta
Kerenska likuma pamata. Var droši teikt, ka poli-
tisko ieslodzīto skaits ir daudz lielāks.

Tāpat strauji ir pieaudzis mazgadīgo noziedz-
nieku skaits. 1928. gadā mazgadīgo cietumnieku ir
97ono visiem ieslodzītiem, bet 1930. gadā jau 13%_.

1932. gada 1. septembrī cietumnieku skaits visa
Latvijā ir bijis 3815. Šie cietumnieki sadalās tā:
ar arestu notiesātie 266, cietumā notiesātie 291, ar
citiem sodiem, notiesātie 678, pārmācības namā no-
tiesātie 669, spaidu darbos notiesātie 581, ar admi-
nistratīviem sodiem sodītie 31; ar citiem- sodiem
sodītie 419; bez tam 1370 tiesas izmeklēšanā. Tā
tad mēs redzam, ka pavisam kopā ir vairāk kā 3860
notiesāto. Tā tad Latvijas 14 pastāvēšanas gados
cietumnieku ir loti liels skaits.

Ja ievēro bieži vien nepamatotās apcietināšanas
un arestus, un vēl to, ka loti daudz pilsoņu ir sodīti
ar mazākiem sodiem, tā sauktajai cietumu augstsko-
lai ir gājis cauri loti liels skaits Latvijas pilsoņu. Tā
sauktajiem- demokrātiskiem Latvijas cietumiem būs
gājuši cauri apmēram 200 000 cilvēku!

Ārkārtīgi lielo cietumnieku skaitu ir spiesti kon-
statēt arī paši cietumu resora darbinieki. Piemēram
Kube 1928. gadā „Jūristā" raksta, ka 1926. gadā
Anglijā uz 10.000 iedzīvotāju esot bijuši 3 ieslodzītie,
bet Latvijā — 22; tagad — daudz vairāk.

Represijas pret strādniekiem izpaužas arī citā-
dos veidos. 1932. gadā politiskā pārvaldē un robe-
žu policijā bijuši 8 nogalināšanas gadījumi; smagi
ievainoti 10; sisto un spīdzināto skaits sniedzas
simtos. Tādus apstākļus mēs redzam Latvijas cie-
tumos un tiesās.

Tomēr jāsaka, ka visi šie smagie sodi, šīs re-
presijas pret strādniekiem neko nepanāks. Strād-
nieku tieksmes pēc labākas dzīves, pēc sociālisma,
kas vienīgais strādnieku eksistenci var nodrošināt —
kapitālistiskā iekārta to nespēj — smagi sodi un
represijas nevarēs apspiest. To ir spiesti atzīt arī
labākie pilsoņu juristi.

Jau vairākkārt tas ir konstatēts un tagad ari se-
višķi jāuzsver tas, ko savā laikā teica privātdocents
jurists Ugrjumovs. Viņš raksta tā: „Tie laiki sen
jau pagājuši, kad cilvēki turēja soda bardzību kā
līdzekli noziedzību novēršanai. Bargi sodi, kvalifi-
cēts nāves sods nav spējuši apturēt noziedzību pie-
augumu. Tagad zinātne saprot, ka noziedzības ra-
da nevis Jauna griba, bet bieži vien sabiedriskās dzī-
ves ļaunumi, un ļauna griba ir tikai sociālo apstākļu
produkts."

To ir atzinuši labākie pilsonības juristi, kas ne-
būt nav strādnieku šķiras ideologi. Viņi ir atzinuši
to pašu, ko jau sen bija atzinuši marksisti. Vairums
pilsoņu, turpretim, izlieto visus līdzekļus, lai radītu
atkal jaunus sodus, lai strādniekus vēl vairāk ap-
spiestu. Mēs zinām ,ka Latvijas buržuāzija ir ie-
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vedusi jaunus sodu likumus, kas ir vēl neģēlīgāki,
vel bendejošaki neka tie sodu likumi, kas pastāvē-
ja cariska iekārtā.

Cara laikos, kā šeit jau vairākkārt ir konstatēts,
pastāvēja Ja sauktais cietokšņa sods, ko piesprieda
par vieglākiem politiskiem pārkāpumiem: nelegā-
las literatūras glabāšanu, izdošanu, izplatīšanu u. t. t.
Pec cietokšņa soda izciešanas tiesības nezaudēja.
Cietoksnī notiesātajiem atlava pienest grāmatas, sa-
tikties, pastaigāties un atteikties no piespiedu
darbiem.

Tagad cietokšņa sods ir likvidēts. Līdz ar to
Latvijas «demokrātijas ideologi" ir pieņēmuši vēl
bargākus un smagākus sodus, piemēram, 10 gadu
cietuma sodu, pec kuraieslodzītais, droši vien, vairs
dzīvs neiznāks, vai iznāks kā fiziski, tā garīgi galī-
gi salauzts un sakropļots. Cietokšņa soda vietā ta-
gad ir ievests- pārmācības nams un spaidu darbi no
4 līdz 5 gadiem.

Bez tam loti liela mežonība ir važu uzlikšana ie-
slodzītiem. Važas paredzētas kājām un rokām līdz
3 gadiem. Nelabojamiem- važas paildzina vēl uz da-
žiem gadiem. Mes zinām, ka važas neuzliks speku-
lantiem_ un valsts apzadzējiem, jo viņus cietumos
ta ka ta nesloga, bet gan strādniekiem, ar kuriem jau
tagad izrēķinās cietumos. _Ja ieslodzītie strādnieki
protestē pret dažādam neģēlībām, tad viņus uzska-
ta par nevaidamiem; arī par to, protams, viņus ie-
kals dzelžos.

Bez tam jaunajos sodu likumos paredzēta tie-
sību zaudēšana uz 10^—15_ gadiem. Mēs zinām, ka
tiesības zaudējušiem nebūs vēlēšanu tiesību, viņi
nevarēs ieņemt_nekadu amatu valsts vai pašvaldību
iestādes, nevarēs strādāt mācību iestādēs u. t. t.
Tiesību zaudēšana nozīmē attiecīgu cilvēku ilgāku
laiku no-likt policijas uzraudzībā. Pēc soda izcieša-
nas šie nelaimīgie cilvēki nekur nedabūs darbu,
vienmēr viņus kratīs un vajās.

Vecie cara laika ilkumi sodīja tikai par tiesā
pieradītiem konkrētiem gadījumiem, bet jauno sodu
likumu 31. pants paredzka spaidu darbos vai ar
pārmācības namu notiesātos, ja šādas personas at-
stāšana bez uzraudzības atzīstama par sabiedrību
apdraudošu", tiesa pēc soda izciešanas var ievietot
darba namos uz 5—10 gadiem.

Tā tad, ja tiesa atzīst, ka kāds sodu izcietušais
politiskais var but „nedrošs apkārtējai sabiedrībai",
tad to var ieslodzīt vel uz 5—10 gadiem, Skaidrs,
ka, pamatojoties uz šo 31. pantu, kuru katru strād-
nieku varēs ieslodzīt vēl uz 5—10_ gadiem. Ja jau
tagad apvainotos uz polītiskās pārvaldes ierēdņu
liecību pamata notiesā bez kādiem dibinātiem ieme-
sliem, tad taču skaidrs, ka tagad šis jauno sodu li-
kumu 31. pants palīdzēs kuru katru apcietināto pēc
soda_ izciešanas vēl 5—10 gadu paspīdzināt darba
nama.

Nemaz nerunāsim par tiem strādniekiem, kas
ir_ kommūnistu partijā, kas cīnās par pastāvošās ie-
kārtas atmainīšanu, par pastāvošās iekārtas gāšanu,
bet runāsim vienkārši par tiem strādniekiem, kas iz-
iet streika cīņā, gribēdami kaut cik uzlabot savu
stāvokli; arī šie strādnieki, kas arī kapitālistiskai
iekārtai „bīstami", pēc soda izciešanas dabūs vēl
5—10 gadu smakt darba namos! Vēl līdz 10 ga-
diem pēc soda izciešanas!

Arī tas vēl par maz: likuma 58. pants vēl vai-
rāk pavairo sodu politiskiem ieslodzītiem pēc soda
izciešanas. 58. pants skan tā: „Ja divi vai vairāki
noziedzīgi nodarījumi ir pilnīgi vienādi vai vienāda
veida un vainīgais tos izdarījis aiz paraduma pie-
kopt šādu darbību, tad tiesa atzīst par vajadzīgu

ļjj piespriest smagāko sodu: 1) ja smagākais sods ir
"I spaidu darbi uz visu mūžu, tad notiesāto var vēl tu-

ret važas vienu gadu; 2) ja smagākais sods ir brī-
vības _atņemšana uz zināmu laiku, tad tiesa šo laiku
var vel pagarināt uz pusi."

Šis pants, bez tam vēl paredz jaunas represijas.
Tur teikts ta: „Ja tiesa atrod, ka noziedznieks pār-
kāpumu izdarījis aiz paraduma..." Mēs zinām, ja
kāds strādnieks — streikotājs par streikošanu ir so-
dīts vienreiz, un ja to soda vēl otrreiz, tad tiesa var
pieskaitīt viņam noziedzību, izdarītu „aiz paradu-
ma" un sodu vēl pavairot.

Tā mēs redzam, cik lielā mērā jaunie sodu li-
kumi bendēs strādniekus. Ja uz jauno sodu likumu
71. panta pamata notiesātu uz 8 gadiem, tad uz 58.
panta pamata var vēl pievienot apstākli, ka nozie-
gums izdarīts it kā _„aiz paraduma", un piespriest
vel 4 gadus — kopā ar iepriekšējiem 8 gadiem 12
gadu. Ja nu, piemēram, tiesa vēl atzīst, ka notiesā-
tais ir „bīstams noziedznieks" un var „vals.tij nesi
nedrošību", tad sodu vēl var pavairot par desmit
gadiem, ta tad, saskaitot visu kopā, nosodīt uz 22
gadiem. _ Padots represijām un vajāšanām 22 ga-
dus! Tādi ir tiesodu likumi, kuri tagad tiek iz-
vesti un kurus vērsīs galvenam kārtām pret strād-
niekiem, pret darba tautu.

Mēs zinām, kas notiek cietumos. Cietumos no-
tiek tādas lietas, ka cietumniekus mērdē badā. Tas
notiek tanī laikā, kad lieli līdzekļi aiziet departamen-
tiem un departamentu direktoriem. (/). Apiņa starp-
sauciens.) Apiņa kungs, tādi gadījumi ir bijuši!

Mēs zinām, ka kontrolēt cietumu sanitāro stā-
vokli nav tiesības veselības departamentam, bet
vienīgi Tieslietu ministrijai. Veselības departamen-
tam nav tiesības kontrolēt. Ja Veselības departa-
mentam būtu tiesības iejaukties slimo cietumnieku
iekšējā dzīvē, tad, ieslodzīto ārstēšanā neapšaubāmi
atklātos tādas 'parādības, par kādām jūs vis negri-
bētu dzirdēt.

Arī Jaunjelgavas cietumā — jāsaka, ka tā nav
vis atsevišķa, bet jau vispārīga parādība — cietum-
niekus tur badā, viņiem nedod uzturas līdzekļus.
Tur II iecirkņa aresta telpu priekšnieks ir kāds
Celms. Šis Celms ir jaunsaimnieku un sīkgrunt-
nieku partijas cilvēks. (D. Apiņa starpsauciens.)
Apiņa kungs, jūs redzat, ka to dara jūsu pašu cil-
vēki. Man šeit ir oficiāls dokuments (rāda), ko pa-
rakstījuši paši apcietinātie. Šinī dokumentā re-
dzams, ka Jaunjelgavas II iecirkņa aresta telpās tu-
rētie apcietinātie, kas atsēdējuši arestu, ir bijuši pil-
nīgābadā. Šis pats Celms esot bijis izbraucis uz
vairāk dienām, šiem apcietinātiem neizsniedzot uz-
turu. Tanī pašā laikā šis Celms rīkojis rautu., kuros
piedalījušies arī paši jaunsaimnieku un sīkgruntnie-
ku partijas deputāti Šlakans, Frišmanis u. c. (I).
Apiņa starpsauciens.) Jā, Apiņa kungs, jūsu parti-
jas vīri tur ir piedalījušies. Jā, arī Frišmanis. Ir
dzēruši Sērenes zaļumu ballē. Tā, Apiņa kungs,
man jāatbild uz Jūsu starpsaucienu, it kā cietumos
tādas lietas nenotiekot.

Mēs zinām, ka uzturs cietumos ir tiešām ārkār-
tīgi slikts, 1932. gadā ēdiens vēl vairāk paslikti-
nāts. Ja vēl 1930. un 1931. gadā valsts deva ieslo-
dzītiem 29 santimus dienā, tad tagad dod vairs ti-
kai 20 santimu. Ēdiens ir ļoti lielā mērā paslikti-
nāts ar tādu nolūku, lai „atkritumus" varētu pārdot
un jāda kārtā cietumu departamentam rastos lielāki
ieņēmumi. No centrālcietuma dienā izved 10 mucu
ta saucamo samazgu. Cietumnieku ēdiens jāuzska-
ta par samazgām (starpsauciens.) — Šlakans tam
netic. Kurš zaglis savu vainu atzīst?!

Tā tad mēs redzam, ka desmitīm mucu katru
dienu izved no Rīgas centrālcietuma kā samazgas.
Katra izvesta muca sver 16 kg, un to pārdod par
40 santimiem. Tā tad šādu ēdienu pagatavo lielā
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daudzumā ar nolūku atlikušo dalu pārdot, lai cietu-
ma departamentam rastos ieņēmumi uz apcietināto
bada rēķina.

1932. gadā arī Valsts kontrole bija uzdūrusies
uz sapuvušiem kartupeļiem cietumā. Tā tad tas,
ko es šeit minēju, nav izdomājums, bet tie ir lietišķi
pierādījumi, kurus apgāzt neviens neiedrošināsies.

Arī Jelgavas cietumā notiek dažādas neģēlības
no ierēdņu puses, bet kad tās cel gaismā, tad mēs
redzam, ka izlieto visus līdzekļus, lai tās apklusi-
nātu. Piemēram, Jelgavas cietuma priekšnieka pa-
līgs Bambis sistemātiski piesavinājās ieslodzīto
naudu. Piemēram, ieslodzītam Jeršovam 1932. ga-
da februārī uz Jelgavas cietumu atsūtīta no Tukuma
nauda. Bambis to piesavinājies un nav izsniedzis.
Kad ieslodzītais Jeršovs uzstājies, lai viņam naudu
izdod, tad viņš ieslodzīts karcerī.

Bez tam ir vēl tādas parādības, ka Jelgavas
cietuma kancelejā sistemātiski pazūd ieslodzīto vē-
stules, pat ierakstītas vēstules, kas ir prokurora
caurskatītas-. Ieslodzītie vairākārt žēlojušies proku-
roram, ka viņiem esot atsūtītas vēstules, bet priekš-
nieks Bambis tās neizsniedzot, gribēdams ar cie-
tumniekiem izrēķināties. Tā tas ir bijis 1932. gadā
Korelovam un vēl citiem cietumniekiem. Bez tam
vēl no viņiem paņemtas un nav atdotas burtnīcas.
Politiskai ieslodzītai Elzai Ezerei aizturēts sūtījums
tik ilgi, kamēr tā saturs sapuvis.

1932. gada vasarā kara invalids Limoniuss ar
koka kāju, kurš ir pa pusei nenormāls, ir ārkārtīgi
spīdzināts. Lai gan šis cilvēks ir bijis kara invalids
ar koka kāju, viņš ir ieslodzīts karcerī, un pat šī
koka kāja viņam atņemta, tā ka viņš kā gailis lēcis
uz vienas kājas, kad bijis jāiet savās vajadzībās uz
ateju vai citur. Tā tad jūs redzat, lai spīdzinātu šo
kara_ invalidu, viņam atņem pat koka kāju! Tādi
apstākli ir Jelgavas cietumā.

Mēs zinām, ka šie apstākli nelabosies, tie nevar
laboties, tāpēc ka visas šīs parādības, ja arī viens
otrs no godīgākiem valsts ierēdņiem gribētu ko la-
bot, nav labojamas, jo jālabo visa tā sistēma.

Jāprasa, kur tad galu galā nav zagļu un rāvēju-
spīdzinātāju? Pati kapitālistiskā iekārta taču viņus
rada, tāpēc visur un katrs plēš, ko tik var. Ja te
vēl vakar runāja par tiesnešiem, kuri esot it kā no-
ziedzīgi un tāpēc nebūtu ievēlami tiesnešu amatā,
jo vienam otram ir dažādi tumši veikali, dažādas
tumšas lietas, viens otrs ir piedalījies zagšanā, da-
žādos citos noziegumos u. t. t, sakait, kurš no man-
tīgās šķiras nav piedalījies zagšanā, kurš nav piesa-
vinājies savu strādnieku darba algas virsvērtību.
{D. Apiņa starpsauciens,) Vai Jūs, Apiņa kungs,
saviem pieņemtiem laukstrādniekiem izmaksājiet tik
daudz, cik viņi saražo? To Jūs nedarāt, virsvērtī-
bu Jūs paņemat sev, jo kur tad citādi var rasties
tās bagātības. Kur tas viss varētu rasties, ja katrs
dabūtu un patērētu tik daudz, cik viņš saražo? Jūs
strādniekiem maksājat tikai tik daudz, cik viņiem
nepieciešams mutē bāzt, bet pārējo piesavināties
jūs. Tā tad jūs katrs esat zaglis!

Vēl. vairāk: Visa kapitālistiskā iekārta dibinās
uz zagšanu. (Starpsaucieni.) Mēs pret to cīnāmies.
(Starpsaucieni.) Mēs sociālistiskā valstī neviena
cilvēka virsvērtību nepiesavināmies. Mēs cīnāmies
ne tikai pret atsevišķiem korruptantiem, bet pret vi-
su kapitālistisko iekārtu. Mēs gribam panākt, lai
beidzot šo kapitālistisko iekārtu gāztu un tās vietā
nodibinātu sociālistisko iekārtu, kurā virsvērtību ne-
viens nepiesavinās, bet katrs saņem tik daudz, cik
viņš ražo. Lūk, tā mēs cīnāmies! Tāda starpība
ir starp jums un mums. Mēs cīnāmies par valsts
iekārtu, kas strādniekiem nodrošina labklājību — par
proletariāta diktatūru! Tā ir īstā strādnieku demo-

krātija. Tas šeit jāsaka, runājot par Tieslietu mi-
nistrijas budžetu, jo jūsu tā saukta demokrātija,
buržuju demokrātija resp. diktātura_ ir mazākuma
diktatūra par vairākumu, bet proletariāta diktatūra
ir vairākuma diktatūra par mazakum-u. Luk, tapec
ka proletariāta diktatūra aizstāv nemantīgas šķiras,
darba tautas intereses — darba tauta taču valstī ir
vairākumā —, proletariāta diktatūra ir īsta demo-
krātija, tā ir vairākuma diktatūra par mazākumu.
(D. Apiņa starpsauciens.) Faktiski,,_ Apiņa kungs,
šī diktatūra pastāv arī pie mums, jo jus taču labi zi-
nāt, ka strādniekiem nav iespējams uzturēt nekādas
organizācijas; kreisajiem strādniekiem nav iespē-
jams izdot nekādu laikrakstu — mute aizšņaugta.
Es jau teicu, ka revolucionāriem strādniekiem ir
ņemta iespēja pat iespiest_ savus likumprojektus.
Arī tos, ko viņi šeit Saeima iesniedz, konfiscē.

Lai it kā rādītu, ka cīnās pret fašistiem, valdī-
ba aptur vai slēdz dažas fašistu organizācijas, bet
tanī pašā laikā fašistiem dod iespēju dibināt atkal
jaunas organizācijas. Vienu organizāciju slēdz, bet
otru nodibina tās vietā. Fašistiem _šī iespēja ir_ do-
ta. Turpretim revolucionāriem strādniekiem tādas
iespējas nav. Ja slēdz kādu revolucionāro strād-
nieku organizāciju, tad tās vietā dibināt jaunu nav
iespējams, jo vairs neatļauj noturēt dibināšanas sa-
pulces. Apgabaltiesa gan reģistrē no jauna nodibi-
nātās organizācijas, bet policija jām neļauj noturēt
dibināšanas sapulci. Revolucionāriem stradniekiejn
savas biedrības atjaunot nav iespējams, bet faši-
stiem šī iespēja ir. Tāda ir jūsu „dēmokratija_"!

Mēs zinām vēl vairāk. Pēdējā laika atklāti ga-
tavojas likvidēt strādnieku un zemnieku frakciju;
runā arī par SSS organizācijas slēgšanu. Mes zi-
nām: ja likvidēs strādnieku un zemnieku frakciju,
droši vien buržuāzija netaupīs arī sociāldemokrā-
tus, tāpat kā viņus netaupīja Vācijā, kaut gan Vāci-
jas sociāldemokrāti paši palīdzēja fašisma diktatū-
rai nākt pie varas. Lūk, tāpēc visi tie socialdenio-
krati un, gribu teikt, utopiskie demokrāti ka Zālīte
u. c, kas sizdami pie krūtīm saka: „mēs esam par
„dēmokratisku Latviju"; mums nevajaga iet kopa
ne ar krieviem, ne vāciem, ne poļiem;; mes esam
par to, lai tikai tādā veidā pastāvētu brīva, neatka-
rīga Latvija; neaizmirstiet, kas notika Grūzija u.
t. t." — laiž miglu acīs.

Jāsaka, ka tas, kas notika Gruzija, taču dziļāka
būtībā nerunā pretim demokrātijai. Padomju Gru-
zija pastāv vairākuma diktatūra pār mazākumu,
darba tautas diktatūra pār mantīgo šķiru. Arī La-
tvijā, kad bija padomju vara, bija taču „padom-ju
Latvija", tomēr Latvija, un nevis Krievijas sastāv-
daļa — nešķirama sastāvdaļa.

Kas notiek tagad? Tagad ir Latvijas demo-
krātiska republika", kur buržuāzija — mazākums
valda pār vairākumu. Strādniekiem no šīs „dēmo-
kratijas" ir vienīgi ciešanas. Strādniekus šinī „dē-
mokratijā" liek. cietumos, viņiem rīko karātavas.
Ievērojiet: ja likvidēs strādnieku un zemnieku frak-
ciju, tad, bez šaubām, buržuāzija ies vēl tālāk.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Berg, pēc 2 minūtēm izbeigsies Jūsu runas laiks.

F. Bergs (turpina): Mēs sakām, ka Tieslietu
ministrijai paredzētie līdzekli ir galvenā kārtā strād-
nieku apspiešanas līdzekļi; tie ir paredzēti cietu-
miem un tiesai —? šķiru tiesai.

Es citēšu savā laikā loti ievērojamā cilvēka —
cīnītāja vārdus, kas cīnījās par Latvijas toreiz ap-
spiesto darba tautu, proti, Merķeļa vārdus. Lūk, ko
viņš saka — šis cilvēks, uz ko jūs, mantīgās šķiras
pārstāvji, vienmēr bez kādām tiesībām mēdzat at-
saukties: „Jānosaka, lai katrs tiek tiesāts no savas
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šķiras ļaudīm, kuras locekļi varētu būt arī no viņa
biedriem." _ To saka Merķelis ..Latviešos" , 145. lap-
puse. Talak viņš saka tā: „Ja gribam, lai tiesātāji
ir taisni, tad viņiem visos sīkumos jāpazīst tiesāja-
mo dzīves veids un jābūt no viņu vidus,"

Ko mēs redzam? Kas vien ir neģēlīgāks ties-
nesis, kaut arī neprot tiesājamo mātes valodu, tam
visur ir lielāka uzticība, to visur cienī un godā. Tos
pašus _politiskas pārvaldes ierēdņus, par kuriem ne-
skaitāmas reizes pieradīts, ka viņi ir melojuši, no-
devuša nepareizas liecības, neviens netiesā, bet glu-
ži otrādi: viņus vēl paaugstina, tāpat kā tas ir no-
ticis arī ar latviešu „kazāku komandieri" Artumu-
Hartmani. Šādus cilvēkus, kā jau teicu, neviens
netiesa, bet tieši paaugstina.

Mums ir skaidrs
^

ka Tieslietu ministrijai atvē-
lētie līdzekļi vēl vairāk pastiprinās darba tautas iz-
spiešanu un apspiešanu. Tieslietu ministrijas bu-
džets strādnieku šķirai var nākt tikai par ļaunu; tā-
pēc strādnieku un zemnieku frakcija darba tautas
vārda visur uzstāsies pret līdzekļu atvēlēšanu ne
tikai Tieslietu ministrijai, bet vispār kapitālistiskai
iekārtai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

P. Zālīte (Prof. K. Baloža darba partita): Go-
dātie deputātu kungi! Saeimas sēžu zāle, kā redzu,
ir pustukša, vai pat gandrīz tukša, tāpēc nelon gan-
drīz nemaz runāt; runāšu tikai nedaudz.

Visā_ likumdošanā un valsts iekšējā dzīvē, tāpat
arī iekšējā un ārējā likumdošanas politikā jāvalda
un jāizšķir tikai tautas suverēnai gribai saskaņā ar
ētiskiem likumiem. Augstākais ētikas princips ir
brīvība, kurai jāizpaužas autonomijā — pašnoteik-
šanā. Tautsaimnieki un valsts likumdevēji mēdz
sacīt, ka valstī jāvalda domu, vārda, preses un
streika brīvībai. Vēsture esot brīvības vēsture.
Taisnībai esot jābūt visa pamatam. Ikvienam cilvē-
kam esot tiesības uz brīvību.

Vai šāda mums ir brīvība? Vai šāda brīvība
valda mūsu likumos? Vai mūsu Tieslietu ministrija
un Saeima ir par to rūpējusies un gādājusi, lai La-
tvijā būtu šādi likumi? Nē!

Senajā Grieķijā apmēram 500 gadu priekš Kri-
stus kāds liels zinātnieks un liels filosofs, kurš vēl
mūsu dienās nav miris, bet ir dzīvs — Hērakleits
izsacījās, ka cilvēka daba (raksturs) ir viņa dai-
mons, ka tautas dvēsele visu noteic, un ka ikvienai
tautai, ikvienas valsts iedzīvotājiem esot jāstāv par
savas valsts likumiem kā par tēva pilsētas mūriem.
Citiem vārdiem sakot — viņš domā, ka ikvienas
valsts, ikvienas tautas likumiem jāizaug no pašas
tautas psīches. Nedrīkst nevienas citas valsts vai
tautas likumus pārstādīt kādā otrā valstī vai tautā.
Tik dziļa patiesība ir jau izpaudusies senatnē Grie-
ķijā.

Mūsu dienas, turpretim, kur jau tik ilgi, kamēr
pastāv neatkarīgā Latvija, kamēr tā ir proklamēta,
mēs tomēr vēl operējam ar svešiem likumiem. Mū-
su Tieslietu ministrija un Saeima nav pūlējušās un
rūpējušās gādāt par īstiem īpatnējiem latviešu tau-
tas likumiem. Vēl arvien pastāv tā saucamais Ke-
renska likums. Saprotams, mūsu dienās Latvija šo

.likumu nevar un nedrīkst piemērot, jo starp krievu
tautu un latviešu tautu, starp krievu tautas psīchi
un latviešu tautas psīchi ir dziļa, nepārkāpjama, ne-
pārejama plaisa. Kas Krievijā der, tas Latvijā ne-
der. Bet mēs visus pagājušos gadus neesam strā-
dājuši, mēs esam gulējuši; tāpēc mums jāpieturas
pie svešiem likumiem, jo bez likumiem neviena
valsts nevar būt, bez likumiem mēs nevaram dzī-

vot. Mums jātiesā un jāpieturas kaut arī pie tiem
pašiem Kerenska likumiem.

Cik es esmu'apklausījies mūsu senātā, tad mūsu
dienās Latvijā vēl ir spēkā Kerenska likums. To
tad arī tagad lieto pret leģionāriem, pret visiem,
kas uzstājas pret Latvijas valsti, pret Latvijas ne-
atkarību un mūsu satversmi, kura tiešām ir demo-
krātiska, brīva, liberāla —• mums ir viena no visla-
bākām valsts iekārtām. (Starpsaucieni.) Ja mēs
lietojam Kerenska likumu, kam nav nekādas attiecī-
bas un sakarības ar īstiem, īpatnējiem latviešu liku-
miem, tad, ievērojot to, ka tādu mums nav, tomēr
jasoda katrs, kas ir pret valsts iekārtu, pret demo-
krātisko Latvijas satversmi un grib to ar varu gro-
zīt. (Sauciens no vietas: „Ko tad lai ar viņiem
(t. i.leģionariem) dara?") Viņi jātur cietumā, vai
arī jāliek spaidu_ darbos, vai arī kā citādi, uz citu
likumu pamata jāsoda. Es jau arī runāju par to, ka
mums jagadā par īpatnējiem latviešu tautas un
valsts likumiem, kādu, diemžēl, šimbrīžam mums
vel nav.

To saka arī visļ mūsu laiku ievērojamākie
valsts vīri, ievērojamākie likumdevēji, ievērojamā-
kie filosofi un ievērojamākie psīchologi. Ņemsim,
piemēram, vācu ievērojamāko psīchologu Vundtu.
Arī viņš nostājas uz tāda viedokja. Tāpat ari ievē-
rojamais franču psīchologs Lebons (Le Bon), kurš
ir sarakstījis ļoti skaistu darbu — .,Lois psicholo-
giques". Šī grāmata ir izdota 1922. gadā, un tanī
Lebons saka, ka ikviena valstī ikvienam likumam
jāiznirst no pašas tautas dvēseles, jāsaskaņojas ar
pašas tautas psīchi (dvēseli). — Pie mums tas tā
nav. — Tālāk viņš saka, ka tautas likumiem, viņas
reliģijai un mākslai, tautas literatūrai u. t. t. tāpat
jāiznirst un jāsaskaņojas, ar pašas tautas psīchi, ar
tautas_ dvēseli. — Redziet, ko saka mūsu laiku ievē-
rojamākie psīchologi! Arī es to prasu. Reiz mums
tagadējais stāvoklis jāizbeidz un jāizdod īpatnēji
latviešu likumi.

Vakar mēs apstiprinājām tiesnešus. Mēs zinām,
kavlņi ir auguši citā atmosfairā, viņi ir baudījuši
citādu izglītību. Jājautā, vai viņi visi ir tik nesav-
tīgi, vai viņi visi ir tiešām neatkarīgi, vai viņi katrā
lietā ievēro ari notiesājamo cilvēku dvēseles stā-
vokļi, viņu apstākļus u. t.t. Vai viņi iedziļinās no-
tiesājama vai attaisnojamā cilvēka dvēseles stāvoklī
un to izprot? Man šķiet, ka nekas tamlīdzīgs nav.
Ja tas ta būtu, tad neviens korruptants nebūtu iz-
bēdzis Temidas zobenam. Mēs zinām, ka vai visi
viņi ar lielāku vai mazāku sodu, kas patiesībā nav
bijis nekāds sods, ir izbēguši Temidas atriebībai un
Temidas zobenam; tāpēc nost ar tagadējo tiesas —
es negribētu teikt revolucionārā ziņā — iekārtu, ar
viņas likumiem! Tieslietu resorā un tieslietu poli-
tika, tāpat ari šinī Augstajā namā jāatspoguļojas
latviešu garam. Mums reiz jārada īpatnēji, īsti
latviešu tautas likumi, kas saskan ar latviešu psīchi.
Tādu mums līdz šim nav. Visi tie likumi, kas pār-
ņemti no Krievijas, vai arī no citurienes, nav pār-
baudīti un_ nav piemēroti latviešu tautas dvēselei,
psīchei

^
tāpēc visiem tiem jānogrimst nebūtībā.

TiemJāizzūd no latviešu tautas atmiņas. Mums
reiz jārada jauni likumi.

Šos jaunosLatvijas likumus var radīt tikai paši
latvieši — latviešu tautas dēli un latviešu tautas
meitas, _vai_ arī abi kopā. Latviešu tautas psīchi
viņas būtībā pazīst un viņas īpatnības izjūt tikai īsts
latvietis, bet neviens cittautietis; tāpēc šie jaunie
likumi jārada mums pašiem —? latviešu tautas dē-
liem un latviešu tautas meitām. Reiz un drīz jo
drīzi jānāk tai dienai, kad mēs Latvijā vairs netie-
sāsim pēc Krievijas likumiem, ne arī pēc Kerenska
likumiem, bet pēc latviešu īpatnējiem likumiem.
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(P. Bergs no vietas: „Kur liks romiešu likumus?-')
Nost ar tiem! Pārradīt!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Budžam.

A. Budže (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija) : Augstais nams! (Zāle sarunāšanās; starp-
saucieni.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu starpsaucienus pārtraukt!

A. Budže (turpina): Par tagadējo ministra
kungu nav neka slikta ko teikt, jo viņš tikai nesen
ka stājas darba, bet tomēr gribu runāt par Tieslietu
ministriju. Līdz šim, vismaz iepriekšējā valdībā,
pastāvīga tieslietu ministra nebija, un no pagājušā
budžetagada sakuma ir notikušas dažādas lietas,
par kuram var runāt.

Gribu apstāties galvenam kārtām pie vienas
kategorijas noziedznieku sodīšanas. Tie būtu nau-
das piesavinātāji, izšķērdētāji. Pie mums sabiedrī-
ba, prese un visur citu

^ jāsaka, arī tiesā ir ievie-
susies naudas piesavinātāju sadalīšana. Rupjāk ru-
nājot, zagļus, tautas mantas apzadzējus sadala 2 ka-
tegorijas: viena iedala „mazos" cilvēkus, bet otrā
tos, kas ir piesavinājušies lielāku naudas summu.

Ja „mazie" cilvēki ir piesavinājušies kaut latu,
viņus nosaucpar zagļiem, un tiesa viņiem piespriež
pa i visaugstāko sodu. Piemēram, ja var piemērot
8 mēnešu cietuma sodu, tad katrā ziņā šo visaug-
stāko soda mēru piemēros. Tas ir attiecībā uz
„vienkāršu" tautu, ja cilvēks ir nozadzis kādu san-
tīmu.

Otrādajā ir tie, kas ir redzami vīri augstākā
sabiedrība, kas piesavinās ārkārtīgi lielas naudas
summas, Šos vīrus, kas piesavinās miljoniem tau-
tas naudas, ne sabiedrībā, ne presē, ne arī tiesā ne-
sauc par zagļiem, bet gan par izšķiedējiem.

Piemērojoties tādam sadalījumam, ka vienkār-
šus cilvēkus sauc par zagļiem, bet tos, kas piesavi-
nasļoti lielas naudas summas, sauc par izsaimnie-
kotajiem, viena otrā gadījumā arī tiesu iestādes pie-
spriež attiecīgus sodus.

Bez tam jāsaka, ka valsts kases apzagšanas un
panamu _ lietu izlemšana vērojama ārkārtīgi liela vil-
cināšanas. Vietēja prese bieži vien parādās ziņas,
ka kāda uzņēmuma vai bankā ir liels iztrūkums, ka
ir notikusi naudas zādzība, bet attiecīgie prokurori,
diemžēl, tam nepiegriež nekādas vērības.

Minēšu konkrētu gadījumu Latgalē. Tā sau-
cama Latgales akciju banka ir izsaimniekots apmē-
ram 500,000 latu. Visiem tas ir zināms, ir rakstīts
gan Rīgas prese, gan arī province, arī Daugavpilī
— visur, kur izdod laikrakstus, ir atzīmēts, ka Lat-
gales akciju banka ir_ 500.000 latu liels iztrūkums,
ka tie kungi to vienkārši ir nozaguši, (Sauciens no
vietas: „Latgoles_ eipatnības!") Ieraut 10 vai 7
miljonus latu — tas ir jūsu īpatnības! — Diemžēl,
provinces prokurori, kuru atrašanās vietā iznāk šīs
avīzītes, kuras ar lieliem melniem burtiem, ir ie-
spiests, ka ir notikusi naudas piesavināšanās un ka
ir 500.000 latu liels iztrūkums, nekādus solus šinī
lieta nesper.

Vai prokurora kungam par to lietu nevajadzētu
painteresēties? Sevišķi, ja parādās ziņas par tau-
tas mantas apzagšanu, prokurora kungam vajadzē-
tu nekavējoties painteresēties, vai tas ir taisnība,
vai ne. Viņarn taču i!r tiesība to darīt. (Starpsau-
cieni.) Es runāju nevis par tagadējo ģenerālproku-
roru, bet par bijušo. Par tagadējo ģenerālproku-
roru es neko sliktu nevaru teikt. Es domāju, ka
viņš par visam šim lietam painteresēsies. Es tikai

minēju faktu, lai pieradītu, ka viena otrā gadījumā
skatās zināmi apgabaltiesu prokuroru kungi.

Šeit sēd arī finanču ministra kungs. Vai viņam
nebūtu jāpainteresējas par to, kas notiek Latgales
akciju banka? Priekš diviem mēnešiem ir notikusi .
akcionāru sapulce, kur norakstīti 200.000 latu. Vai
tur Finanču ministrijas revidenti nav bijuši? Vai
tur Finanču ministrijas pārstāvji nav pārliecināju-
šies, kas tur notiek?

Kā jau minēju, kungi-izsaimniekotāji staigā lep-
ni ka lieli sabiedriski darbinieki, kaut gan patiesībā
viņi ir lieli zagļi. Vai Finanču ministrijai un Ties-
lietu ministrijai nebūtu jāpainteresējas, kas notiek
Latgales akciju bankā? Savas frakcijas vārdā lū-
dzu, tagadējo ģenerālprokurora kungu darīt visu ie-
spējamo, lai šādas parādības novērstu.

Profesors Zālīte šeit runāja par īpatnēju likumu
izdošanu. Es arī gribu teikt, ka būtu jāizdod īpat-
nēji likumi panamistu apkarošanai. Latvijā ir ra-
dusies tāda cilvēku kategorija, kas dzīvo uz valsts
un sabiedrības reķinaj pērk muižas, dzirnavas un
taisa panamas. Izradās, ka uz tagadējo likumu pa-
mata viņus nevar iesēdināt cietumā, un ja arī var
iesedinat, tad tikai uz 5—6 mēnešiem. Šie kungi
nozog miljonusbet iesēdināt cietumā viņus var ti-
kai uz 5—6 mēnešiem. (B. Kalniņa starpsauciens.)
— Ja, mes runāsim arī par Jums, Bruno Kalniņ!
Kas attiecas uz Stukeli, tāir Jūsu avīzes „pīle". Es
Jums varu pateikt, ka mēs prasām stingrus sodus
ka vieniem, ta otriem un trešiem. Ja kāds ir tautas
mantas zaglis, viņam jāparedz visbargākais sods.

Ir laiks padomāt par īpatnēju likumu izdošanu
arī kommūnistu apkarošanai. (Sauciens no vietas:
„Arī spiegu!")

Beidzot lūdzu tagadējo ministra kungu darīt vi-
su, lai tiešam tādas parādības, kādas es minēju, no-vērstu. Arī ģenerālprokuroram vairāk jāinteresējas
par panamām.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Vinteram.

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Augstais nams! Sabiedrības pra-
sības attiecība uz tiesām ir šādas: pirmkārt — lai
būtu tautai _tuvu stāvoša tiesa, otrkārt — taisna tie-
sa un treškārt —_ atra tiesa. Ja mēs tagad pie šīm
.sabiedrības dibinātam prasībām pakavējamies, tadjāsaka, ka mums daudz kas nav tā, kā vajadzētu
but.

Vispirms — par tautai tuvu stāvošu, viegli pie-
ejamu tiesu. _Te nekas vēl navdarīts, izņemot sī-
kos mazos ielapiņus-, ka šai sesijā pieņemtie pārgro-
zījumi par pagastu tiesām. Cīvil- un kriminālproce-
sa likumi ir_ palikuši tie paši vecie. Lietu vešana
ir palikusi ta pati sarežģīta, kur nav iespējams orien-
tēties nevienam nespeciālistam, nemaz nerunājot
par vienkāršiem zemniekiem. Tā tad viss ir pali-
cis, ka bijis. Tieslietu ministrijai vajadzētu parūpē-
ties, lai vienkāršotu lietu vešanu, lai pilsoņi savas
tēsu lietas varētu veikt pašu spēkiem. Tagad stā-
voklis ir tāds, ka lai vestu vienkāršu civillietu, lai
panāktu savu taisnību tiesa, ieinteresētai personai
jāgriežas pie lietpratēja jurista, pie advokāta, kas ne
visiem ir iespējams, Saprotams, tā puse, kas būs
pieņēmusi advokātu, var panākt savu kaut ari ne-
taisnību, bet otra puse var zaudēt; tāpēc nepiecie-
šami vienkāršot kriminālprocesa un civilprocesa li-
kumus. Sarežģītas formalitātes vienkāršot un lie-
tas vešanu nostādīt ta, ka mazākās cīvīlās un kri-
minālas lietas katrs pilsonis varētu iztikt bez jurista
pa_līdzības._ Visa Latvijas pastāvēšanas laikā šie
trūkumi vel nav novērsti.
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Otrs jautājums— ātra tiesa. Te loti lielā mē-
rā grēko mūsu tiesas, sevišķi cīvīlās tiesas. Es ne-
teikšu to par miertiesām un viņu apellācijas instan-
ci, bet kas zīmējas uz lielākām civillietām, arī uz
Rīgas apgabaltiesas, pamatnodaļu, tad te ir ļoti liela
gausība. Vai ir iedomājams, ka pēc tiesas spriedu-
ma tiesnesis 8 mēnešus gatavo motivētu spriedumu,
kaut gan likums paredz 2 nedēļas. 8 mēneši paiet!
Tas, kas lietu pazaudējis, var iesniegt pārsūdzību,
bet kamēr lieta noiet līdz tiesu palātai, paiet otri 8
mēneši. Tikai tad tā lieta nāk priekšā sēdē. Ja vēl
gadās, ka otrai pusei ir advokāts, kas prot lietu vil-
cināt un pāris reizes uzdod jaunus lieciniekus, vai
arī pieprasa kādu ekspertīzi, tad, bez šaubām, šī
lieta var nogulēt vēl ilgāku laiku un kamēr tā nāk
palātā cauri, paiet 2, 3 gadi.

Kāds stāvoklis tad ir senāta cīvīldepartamentā?
Senāta cīvīldepartamentā ir parasta lieta, ka ātrāk
par vienu gadu vai pusotra gada nevienu lietu nevar
dabūt cauri. Ir pat tādi gadījumi, kad lietas bez
caurskatīšanas stāv 2 gadus. Tā ir neciešama un
nenormāla parādība mūsu tiesu dzīvē. Ja tagadē-
jais tiesnešu sastāvs ir par mazu un nevar ar lietām
tikt galā, tad katrā ziņā jārod līdzekli, lai varētu šīs
nejēdzības izskaust un dot nepieciešamo ātro gaitu
civillietu caurskatīšanā. Nevar nemaz apsvērt v-
sas tās sekas, kas rodas ar šādu ilgu lietu vilkšanu.
Nemaz nepiegriežoties ļaunprātībām no viena par-
ta, kas notiek speciāli tam nolūkam, lai lietu vilci-
nātu, šāda tiesāšanas gausība ir parasta parādība.
Bieži tiesnesis, kurš civillietu izspriedis, aiziet vai
nu atvaļinājumā, vai arī lietu viņam ir sakrājies tik
daudz, ka motivēta tiesas sprieduma izgatavošana
vien velkas 8, 10 vai 12 mēnešu. _

Tāds stāvoklis ir apgabaltiesās, tiesu palāta un
senātā. Visa gaita norit ārkārtīgi gausi, un lietas
nāk priekšā sēdēs tikai 4, 5 mēnešus pēc to ierosi-
nāšanas. Es negribu teikt, ka šeit būtu vainojami
taisni tiesneši, bet tā ir mūsu klūdaun mūsu tuvre-
dzība, ka mēs tik ilgi neesam pieskārusies šim sva-
rīgajam jautājumam un neesam mēģinājuši šīs nevē-
lamās parādībasmūsu tiesas dzīvē izskaust.

Trešais jautājums, kas ir viens no vissvarīga-
kiem mūsu tiesu iestādēs, ir taisna tiesa. Ja tautā
vai sabiedrībā zūd ticība uz to, ka tiesā var panākt
taisnību, var panākt taisnu spriedumu, tad jāsaka,
ka tas ir beigu sākums. Mēs nedrīkstam pielaist
tādu stāvokli, ka šāds ieskats iesakņotos lielā mēra
mūsu sabiedrībā un mūsu tautas masās. Bet nav
arī nekāds noslēpums, ka ir ļoti daudz_ tādu gadīju-
mu, kur tiesā nav varēts panākt taisnību, kaut gan
tā vienā otrā gadījumā ir bijusi diezgan taustāma
un acīm redzama. Kas šeit ir par iespaidiem, par
to visos sīkumos nerunāšu, to negribu visos sīkumos
analizēt, bet es domāju, ka jums visiem ir zināms,
ka tādas lietas notiek.

Pašā pēdējā laikā tādus piemērus varam redzēt arī
veselā rindā administratīvo lietu, kur uz zināma spie-
diena vai ar kaut kādām valdības kombinācijām pa-
nākta zināmas organizācijas likvidēšana, vai atkal ar
zināmu spiedienu,vai kādas politiskas partijas iespai-
du — dažreiz pat ar Saeimas palīdzību — ir panāk-
ta zināmas organizācijas slēgšana. No ārpuses ņe-
mot, tos likumīgos pamatus var visādi sakombinēt,
likuma pantus var visādi tulkot un piemērot, tā ka
galu galā iznāk lieta tīri nevainīga. Tīri burtiski
ņemot, dažreiz nevar pārmest to, ka tiesa ir slēgusi
tādu vai tādu organizāciju par nenozīmīgiem sīku-
miem. Ir slēgta plaša biedrība par to, ka visi biedri
nav ieprotokolēti valdes protokolā tai dienā, kad
viņiem izsniegtas biedru kartes. To visu var izda-
rīt, izejot no likuma burta un no dažādām kombinā-
cijām, bet pēc būtības tā lieta ir skaidra, un tiesas

rīcība nav pareiza. Tie ir zināmi nevēlami iespai-
di, kādi nedrīkst būt mūsu tiesā. Iedzīvotāji par to
sūdzas un ikvienam deputāta kungam personīgi būs
zināmi diezgan daudz tādu gadījumu, kur šādas sū-
dzības ir pacēlušās. Lai stiprinātu mūsu tiesas
prestižu, mums jārūpējas, lai šādas sūdzības un šā-
das runas neatkārtotos, lai šādas lietas mūsu tiesās
nenāktu priekšā. Visi šie politiskie iespaidi ir reiz
par visām reizēm jāizskauž. Tiesa nedrīkst vadī-
ties no kaut kādām politiskām simpātijām vai anti-
pātijām, vai arī no kaut kādām personīgām simpā-
tijām.

Man liekas, ka trim svarīgākām pamatprasībām
pašreiz jābūt sekojošām: pirmkārt —? jāizskauž katrs
politisks vai personīgs iespaids tiesā, kas kaitē tai-
snai tiesai. Tā ir viena nepieciešamība. Otra ne-
pieciešamība ir — paātrināt tiesāšanās gaitu tiesās.
Gausība, kas dara iedzīvotājiem lielus zaudējumus,
jāiznīcina. Trešā pamatprasība ir tā, ka tiesa jāda-
ra tuvāka, vieglāk pieejama plašām tautas masām,
valsts iedzīvotājiem.

Tās ir trīs pamatprasības-, par kurām mūsu
tiesu resoru vadībai vajadzētu nopietni padomāt, kā
arī parūpēties par to, lai izdarītu attiecīgus pārgro-
zījumus materiālas un procesuālas dabas likumos.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu ne-
viens vairāk nevēlas?' Debates izbeigtas. Vai re-
ferents vēlas vārdu pie Tieslietu ministrijas budže-
ta? Nevēlas. Pie kārtējo izdevumu VI dalās —
Tieslietu ministrija — nekādi priekšlikumi nav ie-
sniegti. Nobalsošanā nāk kārtējo izdevumu VI daļa
— Tieslietu ministrija. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret kārtējo izdevumu VI dalās pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par kārtējo izdevumu VI
daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Par kārtējo izdevumu VI da-
ļas pieņemšanu nodotas 38 balsis, pret — 25 balsis,
atturējušies 7. Kārtējo izdevumu VI daļa pieņemta.

Mēs _atgriežamies pie kārtējo izdevumu V da-
? ļas — Ārlietu ministrijas. Lūdzu referenta at-

sauksmi.

Referents J. Birznieks: Es lūdzu kārtējo izde-
vumu V daļā 21. lappusē pieņemt 3 budžeta kommi-
sijās iesniegtus priekšlikumus, kuri patiesībā ir ti-
kai redakcionālas dabas pārlabojumi, t. i. kopsummu
§ 84. tek. Nr. 48 un 49, kur ir ieviesusies kļūda,
lūdzu izlabot.

Deputāts Vintera kungs ir iesniedzis priekšliku-
mu — Ārlietu ministrijas § 9. sūtniecībām reprezen-
tācijas vajadzībām paredzētās summas samazināt
par 10.000 latu un šo summu ņemt pabalstiem trūcī-
giem caur 18. marta likumu cietušiem un agrākiem
naudas noguldītājiem. Budžeta kommisijā, šo priekš-
likumu apspriedusi, ir to noraidījusi aiz sekojošiem
iemesliem. Jau budžetu caurskatot ir strīpotas vai-
rāk kā pusapmērā sūtniecībām paredzētās reprezen-
tācijas summas. Atņemot visām sūtniecībām vēl
reprezentācijas izdevumus, mūsu sūtniecības var
tikt nostādītas sliktos apstākļos, tā ka viņas ļoti
daudz gadījumos un daudz lietās nebūs spējīgas pil-
dīt viņām_ uzliktos pienākumus; tāpēc budžeta kom-
misijās vārdā izsakos pret deputāta Vintera priekš-
likumu un lūdzu pieņemt kommisijās iesniegtos pār-
labojumus.

Priekšsēdētāja
^
biedrs K. Pauluks: Vispirms nāk

nobalsošanā deputāta J. Vintera iesniegtais priekš-
likums:

„Tek. Nr. 51, § 9. samazināt_ par Ls 10.000.—, pārnesot
šo summu uz Finanču ministrijas ārkārtējiem izdevumiem tek.
Nr. 480, v. 83, § 92., pkt 10., pie kam 10. punkta nosaukumu
atvietot ar: „pabalsti trūcīgiem 18. marta cietušiem un ag-
rākiem naudas noguldītajiem",—"
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Referents izsakās pret deputāta _ Vintera
priekšlikumu. Lieku to uz balsošanu. Ludzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Vintera priekšliku-
mu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta
Vintera priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Par deputāta Vintera
priekšlikumu nodotas 32 balsis

^
pret to nodots 15

balsu, atturējušies 12. Deputāta Vintera priekšli-
kums pieņemts, (Troksnis. Priekšsēdētāja biedrs
Ķ. Pauluks zvanī.) — Lūdzu vairāk miera! — Tā-
lāk — referenta iesniegtais pārlabojums,

(Tek. Nr. 48 skaitļa 77.800 vietā likt 77.300
un skaitļa 88.600 „ „ 88.100

„ 49 skaitļa 207.600 „ „ 202.100 un
248.780 „ „ 243.280

„ 53 „ 171.700 „ „ 177.700.)

Tas nobalsojams kopā ar visu kārtējo izdevumu
V dalu. Nobalsošanā nāk kārtējo izdevumu V dala
— Ārlietu ministrija — ar referenta iesniegto pār-
labojumu un pieņemto deputāta Vintera_ pārlaboju-
mu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret kārtējo izde-
vumu V dajas pieņemšanu pārlabotā veidā. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par tās pieņemšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Tādu nav. Par kārtējo izdevumu V daļas pieņem-
šanu pārlabotā veidā nodotas 35 balsis, pret — 25
balsis. Kārtējo izdevumu V dala pārlabotā veidā
pieņemta.

Kārtējo izdevumu VII daļa — Iekšlietu
ministrija.
(Tek.
Nr. Ls Ls

VII. Iekšlietu ministrija.

a. Administratīvais departaments,

Departaments.

120 V. 8 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 184.255.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki . . . 315.— 184.570.—

121 § 2. Pārvaldes izdevumi,
1 Ceja izdevumi . . 1.050.—
2 Citi pārvaldes, iz-

devumi . . . . 37.550.— 38.600.—

122 § 3. Saimniecības izdevumi.
1 Eku un telpu uztu-

rēšana 14,300;—
2 Satiksmes līdzekļu

uzturēšana . . . 2.700.—
3 Citi saimniecības iz-

devumi .... 2.345.—
4 Eku un telpu teko-

šais remonts . . . 3.175.— 22.520.—
123 § 4. Inventāra jauniegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un
saimniecības pie-
derumi .... 460.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 65.— 525.—

124 § 6. Izdevniecības izdevumi.
3 Pārskati, instrukcijas, formu-

lāri u. c 7.600.—
125 § 8. Dienesta apģērbi.

1 Dienesta apģērbu iegādāšana 120.—
126 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam _._jL_^_^__jL___^__ 3.404.—
Kopā departamentam 257.339.—?

Policija.

127 V. 9 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 4.692.617 —

2 Virsdarbi, brīva lī-
guma pagaidu dar-
binieki ... .. . 3.000.— 4.695.617.—

I»

Tek.
Nr. Ls Ls

128 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceja izdevumi . . 263.119.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi .... 152.867.— 415.986.—
129 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uztu-
rēšana 7.298.—

2 Satiksmes līdzekļu
uzturēšana . . . 185.900.—

3 Citi saimniecības iz-
devumi . . . . 25.555.— 218.753.—

130 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi 1.540.—

3 Sanitārie un ārst-
niecības piederumi 950.—

4 Satiksmes līdzekli . 1.000.—
6 Ieroči .... . 10.500.— 20.990.—

131 § 7. Uztura izdevumi.
2 Pārējie izdevumi 5.000.—

132 § 8. Dienesta apģērbi.
1 Dienesta apģērbu

iegādāšana . . . 1.000.—
2 Piemaksas dienesta

apģērbu iegādāša-
nai 95.004.— 96.004.—

133 V. 33 § 28. Cīvīlierēd'ņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 83.501 —

Kopā policijai 5.535.851.—

Politiskā pārvalde.

134 V. 10 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 291.996—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 1.080.— 293.076.—

135 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 16.356.—
2 Citi pārvaldes, iz-

devumi . . . . 74.035.— 90.391.—
136 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uztu-
rēšana 10.212.—

2 Satiksmes līdzekļu
uzturēšana . . . 3.700.—?

3 Citi saimniecības iz-
devumi .... 1.240.—

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . 800.— 15.952.—

137 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saimniecī-

bas piederumi 100.—
138 § 8. Dienesta apģērbi.

2 Piemaksas dienesta apģērbu
iegādāšanai ....... 3.486.—

139 V. 33? § 28. Cīvīlierēdņu, kalpotāju, skolo-
tāju un karavīru pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 4.586—

Kopā politiskai pārvaldei <407.591.—

Robežapsardzība.

140 V. 11 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas .... 1.926.774.—

141 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceja izdevumi . . 59.380—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 25.400— 84.780.—

142 § 3. Saimniecības izdevumi.
1 Ēku un telpu uztu-

rēšana 30;000.—
2 Satiksmes līdzekļu

uzturēšana . . . 147.476.—
3 Citi saimniecības iz-

devumi .... 13.000.—
4 Eku un telpu teko-

šais remonts . . 1.500.— 191.976.—
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Tek.
Nr. Ls Ls

143 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi .... 1.000.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 100.—?

4 Satiksmes līdzekli . 1.000.—
8 Dzīvais inventārs . 9.000.— 11.100.—

144 § 5. Eku pamatremonti 1.500.—
145 § 8. Dienesta apģērbi.

1 Dienesta apģērbu
iegādāšana . . . 1.500 —

2 Piemaksas dienesta
apģērbu iegādāša-
nai 56.900.— 58.400.—

146 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 29.167.—

147 V. 11 § 99. Dažādi izdevumi. _
1 Valsts robežu izbūve _._. 5.000.—

Kopā robežapsardzībai 2.308.697.—

Aizsargu organizācijas.
148 V. 12 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 77.205.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu- dar-
binieki .... 400.— 77.605.—

149 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceja izdevumi . . 84.8-14.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi .... . 17.800.— 102.614.—
150 § 3. Saimniecības izdevumi.

3 Citi saimniecības izdevumi . 136.840.—
151 § 4. Inventāra jauniegādāšana.

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 540.—

6 Ieroči 20.000.— 20.540'.—
152 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 13.980.—
Kopā aizsargu organizā-

cijām 351.579 —
Kopā 8.861.057.—
Paredzēts ietaupīt . . . 88.612.—
Kopā administratīvam de-

partamentam .... 8.772.445 —

b. Pašvaldības departaments.
Departaments.

153 V. 71 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 136.979.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... 80— 137.059.—

154 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceja izdevumi . . 2.485.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 2.038— 4.523—
155 § 3. Saimniecības izdevumi.

3 Citi saimniecības izdevumi . . 150.—
156 § 4. Inventāra jauniegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un
saimniecības pie-
derumi 90.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 35.— 125.—

157 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 2.906.—

Kopā departamentam 144.763.—
Būvniecības pārvalde.

158 V. 73 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 36.805.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki 1,690.— 38.495.—

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rīgā. Saeimas laukumā.

Tek.
Nr. Ls Ls

-
159 § 2. Pārvaldes izdevumi.

1 Ceļa izdevumi . . 1.500.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . 800.— 2.300 —
160 § 3. Saimniecības izdevumi.

3 Citi saimniecības izdevumi . . 50.—
161 § 4. Inventāra jauniegādāšana.

2 Zinātnes un mākslas priekšmeti 100.—
162 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 669.—
Kopā būvniecības pārvaldei 41.614.—

Garīgo lietu pārvalde.
163 V. 72 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas .... 10.419.—
164 § 2. Pārvaldes izdevumi.

2 Citi pārvaldes izdevumi . . 275—
165 § 3. Saimniecības izdevumi.

3 Citi saimniecības izdevumi . . 50.—
166 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 202.—
Kopā garīgo lietu pārval-

dei 10.946.—
Kopā 197.323—
Paredzēts ietaupīt . . . 1.973.—
Kopā pašvaldības depar-

tamentam 195.350.—
Kopā VII daļai .... 8.967.795.—.)

Vārds deputātam Bruno Kalniņam.
B. Kalniņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!

Iekšlietu ministrijas izdevumi šinī krizes laikā nav
piedzīvojuši nekādu sevišķu samazinājumu. Iepre-
tim 10.000.000 latu, ko iekšlietu resors saņēma pa-
gājušajā gadā, šogad Iekšlietu ministrijai ir piešķirti
atkal nepilni 9.000.000 latu. (Troksnis.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu vairāk uzmanības!

B. Kalniņš (turpina): Šis samazinājums ir pro-
centuāli ļoti_ nenozīmīgs. Ja paskatāmies Iekšlietu
ministrijai pēdējos gados piešķirtos līdzekļus, tad iz-
radās, ka, sākot ar 1931. gadu, Iekšlietu ministrijas
budžets ir procentuāli taisni pieaudzis.

1931. gadā iekšlietu resora izdevumi bija vairāk
ka. 57o no visa valsts budžeta. 1932. gadā jau vai-
rāk par 6%; un šogad, kad visvairāk runā par tau-
pību budžetā, iekšlietu resora budžets jau pārsniedz
17o visa valsts budžeta — iekšlietu resora budžets
sastāda 7,1%' visa valsts budžeta. Tā tad iekšlietu
resors šinīs krizes laikos nav piedzīvojis radikālu
savu izdevumu samazināšanu. Ja ir kas samazi-
nāts, tad ir samazināts citos resoros, bet iekšlietu
resora budžeta samazinājums ir bijis viens no vis-
mazākajiem,Tai gan taisni šis resors ir tas, kur sa-
mazinājumus varētu izdarīt loti daudz posteņos ar
visai labiem panākumiem.

Deputātu kungi! Iekšlietu ministrijas darbībā
neapšaubāmi vienu no svarīgākām lomām — poli-
tisku lomu izpilda politiskā pārvalde. Politiskā pār-
valde ir Iekšlietu ministrijas ierocis, ar kura palī-
dzību katrreizējais iekšlietu ministris vajā tos poli-
tiskos pretiniekus, kas nostājas pret pastāvošo val-
dību un vienā otrā gadījumā arī pret pastāvošajiem
likumiem. Politiskā pārvalde arī tagadējos krizes
laikos nav piedzīvojusi nekādu budžeta izdevumu
samazināšanu. Polītiskās pārvaldes štati — 126
ierēdņi palikuši neaizskarti, tāpat kā loti lielās un
nekontrolējamās summas, kas tiek izdotas polītiskās
pārvaldes slepenajiem izdevumiem — tās arī šinīs

26
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krizes laikos pārsniedz 65.000 latu. Vispār politi-
skas pārvaldes kopīgie izdevumi tagadējos krizes
apstākļos ir ļoti lieli. Gandrīz 500.000 latu aiziet
vienīgi polītiskās pārvaldes uzturēšanai.

Politiskā pārvalde ir pūlējusies arī attaisnot
tos līdzekļus, ko viņai tagad pastāvošā valdība ir
piešķīrusi. Ja paskatāmies statistiku, kādu politiskā
pārvalde uzrāda par visiem pēdējiem 10 gadiem, tad
pēc oficiāliem datiem jākonstatē, ka vajāto personu
skaits arvienu pieaug. Pēdējā gadā vajāto personu
skaits ir pieaudzis gandrīz par 100 personām, sasnie-
dzot 520 personas — 520 personas tādas, kuras poli-
tiskā pārvalde ir ne tikai apcietinājusi, bet ari node-
vusi tiesai.

Protams, represijas, kuras iekšlietu resors iz-
ved caur politisko pārvaldi, arī pagājušajā gadā ir
vērsušas gandrīz vienīgi pret strādnieku aprindām
un viņu organizācijām,. Vajātas ir kreiso strādnie-
ku un sociāldemokrātu aprindas; šinī virzienā ir tie-
šam izpaudusies polītiskās pārvaldes rosība. Vajā-
šana loti daudz gadījumos izdarīta bez kāda likumī-
ga pamata.

Gribu aizrādīt tikai uz dažiem apstākļiem, kuri
var raksturot tos paņēmienus, kādus politiskā pār-
valde lieto strādnieku, apcietināšanas gadījumos.

Piemēram gadījumi Daugavpilī, kas atkārtojas
gadu no gada. Daugavpils minoritāšu skolās, arī
vidusskolas ir zināms skaits skolēnu, kās nāk no
strādnieku vidus un kas, protams, turas pie sociāli-
stiskiem uzskatiem. Tagad ir konstatēts, ka vairāk
gadu no_ vietas, taisni pavasaros, kad sākas izlaidu-
ma eksāmeni, ikgadus apcietina 10—12 minoritāšu
skolēnu un tur apcietinājumā ilgāku laiku. Apcie-
tināšanas laiks iekrīt taisni tai laikā, kad skolēniem
jāgatavojas gala pārbaudījumiem, bet vēlāk minē-
tos skolēnus atbrīvo bez kādas tālākas gaitas un
virziena._ Acimredzot pašas tiesu iestādes atzīst, ka
šos skolēnus pie tiesas atbildības nevar saukt. Bet
kāpēc viņi vairāk nedēļu jātur cietumā?

Tam, deputātu kungi,, nav gadījuma raksturs.
Tas pedeja laika Daugavpilī ir atkārtojies vairāk
gadu no vietas un tieši maija vidū, no 15.—25. mai-
jam. Man te, deputātu kungi, priekšā ir ziņojumi,
kur vairāk apcietinātie skolēni apliecinājuši, ka vi-
ņiem Daugavpils politiskā nodaļā likts priekšā vai
nu darboties ka slepeniem aģentiem un tikt atsvabi-
nātiem, vai arī sēdēt cietumā līdz eksāmenu beigām,
citiem vārdiem — tad eksāmenus nevarēt likt.

Man te jāaizrāda, ka polītiskās pārvaldes likums
vispār neatjauj politiskai pārvaldei nodarboties ar
provokāciju, bet te šāds mēģinājums ir bijis, Otr-
kārt, tas ir ļoti zems paņēmiens — griezties pie ne-
pilngadīgiem

^
jaunekļiem un izspiešanas kārtā, ar

draudiem mēģināt tos piedabūt par slepeniem polī-
tiskās pārvaldes aģentiem, pretējā gadījumā ņemot
iespēju beigt ģimnāziju.

Tālāk minēšu gadījumu, kas noticis pašā pēdējā
laika. Dažas dienas atpakaļ notikusi sadursme pie
latviešu fašistu mitekļa — „Pērkonkrusta" telpām,
Bruņinieku iela Nr. 25. Šīs sadursmes rezultāts bi-
jis tāds, ka viens pērkonkrustnieks šāvis uz kādu
„Stradnieku sporta un sarga" biedru. Šis strādnie-
ku sportists Midris ļr ievainots un novietots pilsē-
tas slimnīca. Ko mēs redzami, kas notiek tālāk?
Politiska pārvalde ved šo lietu. Viņa uzskata par
vajadzīgu aizturet_ un veselas 2 dienas turēt apcie-
tinājuma kādu strādnieku-sportistu, kurš ir gājis ko-
pā ar sašauto un pret kuru nav nekādu apvainojumu
par kādu noziedzīgu darbību. Viņu 2 dienas tur po-
litiska pārvalde, tur kverkšķina, acimredzot, pilnīgi
apzinīga nolūka, ļai šo cilvēku, noturot vairāk dienu
politiskā pārvalde, varētu tā vai citādi vajāt. Citu

nolūku te nav. Ar lielām grūtībām tikai šodien iz-
devās panākt šī nevainīgā cilvēka atsvabināšanu.

Mēs uzskatām, ka no polītiskās pārvaldes puses
šinī ziņā bijusi noteikta politiska nostāšanās pret
strādnieku-sportistu organizāciju. Šāda polītiskās
pārvaldes rīcība vispār ir augstākā mērā nedibinā-
ta un nepielaižama.

Šāda principiāla pieeja no polītiskās pārvaldes
puses nav notikusi tikai šinī gadījumā vien, bet ari
daudz citos gadījumos attiecībā pret biedrību
„Strādnieku sports un sargs" no vienas puses un at-
tiecībā pret neapšaubāmi fašistiskām organizācijām
no otras puses. Politiskā pārvalde ar savu rīcību
un paskaidrojumiem presē katrreiz ir nostādījusi
lietu tā, it kā te būtu divas puses, kuras no demo-
krātiskas valsts viedokļa noliekamas pilnīgi vienlī-
dzīgā stāvoklī. Tas, kungi, ir absolūti nepieņemams
viedoklis.

Biedrība „Strādnieku sports un sargs" ir neap-
šaubāmi sociālistiska organizācija, kuras mērķis ir
citāds nekā pilsonisko organizāciju mērķis. Šīs
strādnieku organizācijas sociālie mērķi ir pretēji pil-
sonisko grupu mērķiem, bet šī organizācija ir de-
klarējusi un arī savā ilgajā pastāvēšanas laikā dar-
bos pierādījusi, ka viņa stāv par tagadējo demokrā-
tisko iekārtu, Fašistiskās organizācijas, turpretim,
par savu mērķi ir uzstādījušas demokrātisko iekār-
tu apkarot gan legāliem, gan nelegāliem līdzekļiem;
tāpēc mums visnoteiktāk jāprotestē tiklab pret polī-
tiskās pārvaldes, kā, arī iekšlietu resora vadības rī-
cību, kuras nav izvedušas norobežošanos starp šīm
divām organizācijām. Katru reizi ir mēģināts no-
stādīt lietu tā, ka sadursme notikusi starp 2 organi-
zācijām, kurām būtu it kā vienāda pieeja pret taga-
dējo demokrātisko iekārtu.

Jāsaka, ka šinī ziņā laikam gan polītiskās pār-
valdes atbildīgās personās attiecībā uz pēdējo sa-
dursmes gadījumu ir palaidušas presē vienu pavi-
sam nekrietnu versiju. Ir rakstīts vairāk laikrak-
stos, ka itin kā to sašauto strādnieku sportistu Midri
neesot sašāvis tas pērkonkrustnieks, bet viņš to
ievainojumu esot_ dabūjis „varbūt kādā citā vietā".

Kungi, sakarāar šo zemisko paksaidrojumu man
jāatgādina jums kāds notikums pirms 10 gadiem, kad
tagadēja „Pērkonkrusta" priekšgājēja nacionālā klu-
ba loceklis nošāva strādnieku sportistu Masaku. Arī
tad vairāk laikrakstos rakstīja, ka nevarot zināt, kā
tas viss īstenībā esot noticis: vai, varbūt, neesot tā,
ka nacionālā kluba loceklis nav šāvis uz Masaku,
bet Masaks ir „nostājies tieši lodes virzienā" un
tā ticis nogalināts!

Redziet, kungi, to pašu meklē arī tagad. Šai zi-
ņa strada pat tik pamatīgi, ka tagad ir uzdots tiesu
ārstu ekspertīzei konstatēt, vai tas cilvēks ir sa-
šauts, jeb vai viņš ievainojumu ir guvis kādā citā
ceļa. Kungi, tā_ ir galīgi partejiska rīcība. Varētu
gan pra_sīt, lai tādas nepielaižamas lietas un augstā-
ka mēra partejiska rīcība nenotiktu.

Tanī pašā laikā, kad politiskā pārvalde ar visu
rosību un centību vēršas vienīgi pret strādnieku ap-
rindām _un kreiso spārnu, pret fašistiskām organizā-
cijām ta attīsta pavisam niecīgu darbību. Mums,
kungi, jāsaka, ka visplašākās strādnieku masas no
dienas uz dienu ar vislielāko uztraukumu un ne-
mieru vēro, ka policija un politiskā pārvalde, kā arī
viss iekšlietu resors, kas taču dzīvo no tautas lī-
dzekļiem, no tautas maksātiem nodokļiem, pret šīm
fašistiskam aprindām nedara gandrīz absolūti neko.

Vispirms — par <,Pērkonkrustu". Šīs organizā-
cijas fašistiskie mērķi taču ne vienam laikam nav
apšaubāmi. Šīs organizācijas locekli pašās pēdējās
dienas ir sašāvuši kādu strādnieku. Izdarītā kratī-
šana, kas notikusi ļoti vēlu, ar nokavēšanos, „Pēr-
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konkrusta" telpās ir atrasti ieroči. Lielāks daudzums
ieroču! Tanī pašā laikā iekšlietu ministra kungam
un, domājams, arī vēl lielākā mērā politiskai pārval-
dei nevar būt nezināms, ka «Pērkonkrusts" attīsta
nelegālu noziedzīgu darbību policijā, aizsargos un
karaspēkā vienā daļā virsniekos un vienā daļā in-
struktoros. Šķiet, ka visi šie apstākļi būtu vairāk
kā pietiekoši, lai pret šo organizāciju «Pērkonkrustu"
vērstos ar noteiktām represijām.

Ko mēs esam piedzīvojuši? — Mēs redzam, ka
neievērojot to, ka Saeima marta mēnesī ir pat pie-
ņēmusi noteiktu lēmumu, neievērojot to, ka mēs vēl
pirms dažām nedēļām par šo jautājumu iesniedzām
iekšlietu ministrim atkal jaunu atgādinājumu, neie-
vērojot arī pēdējo dienu notikumu, kur nav ko šau-
bīties, ka „Pērkoinkrusta" locekli taisni pie sava gal-
venā mitekļa — tā tad zināmā mērā organizēti —
ir šāvuši uz strādnieku sportistiem, un viens no tiem
ir ievainots, tomēr vēl līdz šim laikam «Pērkoņ-
krusta" slēgšana nav ierosināta, un «Pērkoņkrusta"
vadītāji nav apcietināti, lai gan Kerenska likums
iekšlietu un kara ministru kungiem tās tiesības pie-
šķir-

Prokuratūra un Iekšlietu ministrijas preses no-
dala (šinī gadījumā pēdējā) nav ierosinājusi neviena
«Pērkoņkrusta" numura apķīlāšanu. Pēdējās nedē-
ļās nav notikusi arī neviena konfiskācija. Šinī vir-
zienā nekā nedara.

Vēl vairāk, kungi, mums jājautā, kā tas varēja
notikt, ka Iekšlietu ministrija pielaida to neiespējami
fašistisko -darbību, kādu attīstīja «Pērkonkrusts"
dziesmu svētku laikā, kad visas ieejas bija aplenkuši
šie «Pērkoņkrusta" pelēko kreklu vīri, kas dalīja
uzsaukumus, pacēla rokas hitleriskam sveicienam un

. dažādā veidā izrādīja savas fašistiskās tendences.
Vai politiskai pārvaldei un iekšlietu ministrim tas
nebija zināms? Vai viņš jau iepriekš nevarēja to
noliegt, vai ari tieši uz vietas pārtraukt? Te mēs
atkal saskatām loti lielā mērā partejisku un faši-
stiem ļoti labvēlīgu rīcību.

Kungi, mums ir vesela rinda gadījumu, kur, ja
sociāldemokrātiskas organizācijas izlaiž kādu uz-
saukumu un to izdala uz ielām, tad uzreiz policists
ir klāt, un dalītāju aizved uz iecirkni, notur tur ilgā-
ku laiku, un tikai tad, ja pierādās, ka uzsaukums ir
legāls, viņu atsvabina.

Es varu apliecināt, ka neviens no_ pelēko kreklu
vīriem, kas dziesmu svētkos pie ieejām izdalīja fa-
šistiskos uzsaukumus, nav apcietināts, policija ne-
vienu no viņiem nav pat aizkavējusi. Bet kad ne-
dēļu atpakaļ vācu svētkos izlaida prethitleriskas la-
piņaŝ tad policijas ierēdņi ķēr a šo uzsaukumu da-
lītājus, un īsā laikā Meža parka policijas iecirkņa ra-
jonā saveda 18 šī uzsaukuma dalītāju. Viņus tur no-
turēja veselu stundu un viņu atsvabināšanu panāca
tikai pēc tam, kad no mūsu puses tika runāts ar da-
žādiem, augstākiem vīriem, lai _gan šis uzsaukums
bija pilnīgi legāls un tam nevarēja pieķerties.

Redziet, kungi, te ir tās divas mērauklas un tā
partejiskā labvēlība pret mūsmāju fašistiskām orga-
nizācijām. Tās savus uzsaukumus var dalītnetrau-
cēti. Tās var dabūt pat policijas sardzi, kā mūsu
aprindām ziņo-, kā, apmēram, tās ainas dziesmu svēt-
kos ir bijušas, Policisti ir rūpējušies par to, lai ļau-
žu burzmā šos «Pērkoņkrusta" uzsaukuma dalītājus
nepagrūztu pie malas-, lai viņi netraucēti varētuiz-
dalīt savas lapiņas. Šinī ziņā nevar būt ne mazāko
šaubu, ka iekšlietu resors, pretēji ministra kunga
vairāk paskaidrojumiem, pret «Pērkonkrustu" ne ti-
kai nav vērsis pienācīgās represijas, bet šai organi-
zācijai ir izrādījis pavisam nepielaižamu viņas pri-
vātās darbības atbalstīšanu.

Kungi, nav ko brīnēties, ka politiskā pārvalde
pret "Pērkonkrustu" izturas ļoti saudzīgi. Piemē-
ram minēšu vienu tādu gadījumu Liepājā. Kā var
sagaidīt, ka politiskā pārvalde vērsīsies pret turie-
nes fašistiem, kad Liepājā «Pērkoņkrusta" nodaļas
priekšnieks, kāds Zakss, ir vietējās polītiskās pār-
valdes priekšnieka Kalniņa svainis. Šie divi tuvie
radinieki taču viens otru neapkaros!

Tālāk man jāsaka, ka pēc'mūsu datiem politi-
skās pārvaldes ierēdņu, starpā ir vairāk cilvēku, kas
faktiski sastāv «Pērkoņkrusta". Kad pienāks laiks,
mēs minēsim arī atklātībā viņu vārdus. Politiskā
pārvalde, kam šai lietai būtu jāpiegriež vērība un
visām tādām organizācijām jāseko, šinī ziņā neko
nav darījusi. Šīs fašistiskās organizācijas noteikti
attīsta savu darbību policijā diezgan plašos apmē-
ros. Tām ir izdevies dabūt savā pusē veselu virkni
policijas ierēdņu un aizsargu. Lai gan ar pastāvošo
likumu policistiem sastāvēt polītiskās organizācijās
ir noliegts, tomēr ir vairāk gadījumu, kur policijas
ierēdņi sastāv «Pērkoņkrusta".

Gribu griezt Mīlberga kunga vērību uz vairāk
gadījumiem, kurus es še atļaušos minēt.

Rīgas prefektūras iecirkņa priekšnieks vārdā
Lrdevics, kas tanī pašā laikā ir Rīgas apriņķa aiz-
sargu pulka vietējā Rīgas sakaru bataljona koman-
dieris, ir viens no tiem, kas ir parakstījuši tā saukto
leģionāru memorandu. Viņš ir 7. parakstītājs. (Sau-
ciens pa kreisi: «Kā sauc to kungu?") Viņu sauc
Upelnieku. Upelnieks ir viens no Rīgas galveniem
iecirkņu priekšniekiem. (Ķ. Kiršteins no vietas: «Ta
tad tas nav Urdevics!") Kungi, es izlaboju: tas ir
Upelnieks, Viņš ir kā 7. parakstījis to iesniegumu.
Nekādas represijas pret viņu navvērstas.

Pāriesim pie provinces apstākļiem. Piemēram
Kārsavā kāds policijas ierēdnis. Aizkalns ir vietējās
«Pērkoņkrusta" nodalās darbinieks un atklāti staigā
ar šīs nodaļas nozīmi. — Madonā kriminālpolicijas
uzraugs Priedītis tāpat sastāv vietējā «Pērkoņ-
krusta" nodaļā.

Līdzīgus gadījumus es varētu minēt par_ aizsar-
giem. Vispirms pēdējo dienu notikums. Izrādās, ka
tepat Rīgā ministrijas acu priekšā 2 aizsargi bijuši
«Pērkoņkrusta" biedri. Viens no viņiem — šāvējs
ir 5. aizsargu, pulka loceklis Cipars; otrs ir kāds
dzelzceļu aizsargs. Provincē tādu gadījumu arī ir
vairāk. —• Madonā aizsargu pulka adjutants, vārda
Saulītis, ir viens no vietējās «Pērkoņkrusta" noda-
ļas galveniem vadoņiem. — Ludzas aizsargu pulka
rotas komandiera palīgi Matīss un Grāvelis arī sa-
stāv «Pērkoņkrusta" un atklāti_ staigā aizsargu for-
mā ar «Pērkoņkrusta" organizācijas nozīmi. — Tu-
kumā aizsargu starpā ir divi vācieši: Prenclavsun
Voitkevičs. Šie kungi ir hitlerieši, ko viņi neslēpj,
lai gan sastāv Tukuma aizsargu pulkā.

Šie nedaudzie piemēri liecina, ka tiklab policijā,
kā aizsargos ietilpst hitleriešiun pērkonkrustieši.
Līdz šim iekšlietu resors tam nav piegriezis vajadzī-
go vērību. Tikai pēdējā laikā, kad Rīgā sašāva
strādnieku sportistu, ministra kungs ar teicamu no-
teiktību izsvieda no šīs organizācijas divus aizsar-
gus. Visi pārējie pērkonkrustieši u. c. netiek aiz-
skarti.

Pēc pārbaudītām ziņām, kas ir mūsu rīcībā,
«Pērkoņkrusta" sastāv vesela virkne dažādu resoru
atbildīgo ierēdņu. Es ceru, ka iekšlietu ministris pa-
rūpēsies, lai politiskā pārvalde un viņas aģenti mi-
nistrim šos sarakstus liktu priekšā, lai valdība va-
rētu parūpēties par to, ka tādus ierēdņus, kas atklāti
sastāv fašistu organizācijā, atlaistu no dienesta, jo
Latvijas iedzīvotāji gan laikam nemaksā nodokļus
tāpēc, lai Latvijas valsts algotu ļaudis, kas viņas
aizmugurē sastāv «Pērkoņkrusta" organizācijā, kas

26*
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gatavojas graut_pastāvošo valsts iekārtu, kas gata-
vo demokrātiskās valsts iekārtas iznīcināšanu.

Tālāk jāsaka, ka polītiskās pārvaldes un visa
iekšlietu resora darbība iepretim vācu hitleriešiem
ir bijusi pavisam klusa.

Vispirms, deputātu kungi, man jūsu vērība jā-
griež uz to, ka kopš maija mēneša vietējā vācu pil-
soniskā sabiedrībā ir, noticis spējš organizatorisks
pārkārtošanas process hitlerisma virzienā. Vācu
landesvēra bijušo locekļu biedrība, kas vēl līdz šim
pavasarim bija samērā atturīga un piekopa tikai sa-
vu ļekšējo darbību, galvenā kārtā nodarbojoties ar
savam atceres lietām, šī gada maija mēnesī notu-
rējusi sapulci, kurā ar visām pret 1 balsi nolemts
pariet uz politisku darbību — uz tādu politisku dar-
bību, kūjas kurss būtu ieturēts tagadējās Vācijas,
citiem vārdiem sakot — Hitlera garā. Šāds lēmums
landesvēra bij. locekļu biedrībā pieņemts ar visām
pret vienu balsu Ka tas tiešām tā, to pierāda tas ap-
stāklis, ka vietējas vācu pašvaldības vēlēšanās bij.
landesveristu biedrība izgāja ar savu listi un guva
labus panākumus, — Tālāk šī pati biedrība pieņē-
musi lēmumu turpmāk uzņemt savās rindās ne tikai

v bijušos landesvēristsus, bet_ arī pārējos, galvenā kār-
ta vācu jaunatni, ko minētās organizācijas valde uz-
skata par iespējamu uzņemt. Tā tad skaidrs, ka bij.
landesveristu organizācija grib te pārņemt hitlerisma
veicnašanas misiju starp vietējiem vāciešiem. Bet
to, luk, Iekšlietu ministrija, politiskā pārvalde ne-
redz, jo te nav sperti nekādi soli.

Šī organizācija jo rosīgu un slepenu darbību at-
tīsta ari savas nodaļas, piemēram Liepājā, Jelgavā,
Kuldīga un citur. Tā piemēram Liepājā hitlerisko
kustību vada Dr. Hornemanis un Latvijas skolas sko-
lotājs Betchers, Liepājā šī kustība ir jau tik tālu
nostiprinājusies, ka konservatīvos vācu darbiniekus
tā ir nosviedusi pie malas un tagad uztur ciešus sa-
karus ar Aus-trumprusijas hitlerisko kustību, pastā-
vot aizvien kontaktā ar Hitlera aģentiem, kas ie-
brauc no Prūsijas. Šo darbību atkal izved galve-
nam kārtam slepeni, neuzkrītošā kārtā.

Mēs jautāsim, kungi, kas šinī virzienā ir darīts,
lai vērstos pret šo vācu hitleriešu darbību? No
marta mēneša, kad mes Saeimā iesniedzām attiecī-
gos priekšlikumus par represijām pret fašistiem —
hitleriešiem, līdz šim laikam ir pagājuši 3 mēneši, un
mes neesam konstatējuši nevienu gaījumu, kad, mi-
nistra kungs, Jums padotā iestāde šinī virzienā bū-
tu spērusi kaut vienu soli. Taisni tāpēc es šodien
par to runāju.

Ministra kungs, es runāju tāpēc, ka Jūsu at-
bilde, kuru Jus devāt pirms dažām dienām, nebija
īsta atbilde. Jums, ministra kungs-, vajadzēja pa-
skaidrot, kapec Jums padotās iestādes šo hitleriešu
darbību nekad neredz. Kāpēc pret tiem nesper ne-
kādu^ solus ? Kas Jus no tam attur ? To Jūs neat-
bildējat. Jus, ministra kungs, latviešu sabiedrībai,
arī jaunsaimnieku sabiedrībai, kura Jūs ir ievēlējusi
un tagad ir pārņemta no naida un uztraukuma par
hitleriešu darbību, gribat iestāstīt, ka iekšlietu re-
sors un polītiska_ pārvalde 3 mēnešu laikā no vācu
hitleriešu slep_enas darbības nav varējusi nekā sa-
skatīt

^
To Jus, ministra kungs, taču nevarat.

Talak par valsts vācu pavalstnieku izraidīšanu.
Arī pret šiem valsts vaciem — hitleriešiem iekšlietu
ministrija nekādus solus nav spērusi. Tā atbilde, ko
Jus, ministra kungs, devāt pirms dažām dienām, bija
tikai izvairīšanas no atbildes. Tas, ka viens vai otrs
Vācijas pavalstnieks zaudējis savu darba kartiņu un
bijis spiests_ atstāt Latvijas robežas, kungi — es gri-
bu to uzsvērt — vel neko negroza. Nevienā gadī-
juma, izņemot gadījumu arEtingenu, šī izraidīšana
nav skārusi hitleriešus. Tas bijušas pavisam citā-

das lietas,, kuru dēļ tie ļaudis ir bijuši spiesti zaudēt
darba kartiņas un atstāt Latviju. Nevienu no tām
personām, kuru darbība ir risinājusies hitlerisma
gara, Iekšlietu ministrija nav izraidījusi.

Ministra kungs, varbūt, Jūs paskaidrosit tādu
lietu — mušu rokas ir ziņas par šo gadījumu —, kā-
pēc Jus tad, kad politiskā pārvalde Jums lika priek-
ša izraidīt 8 Vācijas valsts pilsoņus un uzrādīja Jums
materiālus, kas pierada šo pilsoņu darbību hitlerisma
gara, šo_ polītiskās pārvaldes ierosinājumu neievēro-
jat? Kapectas notiek? Acimredzot šeit darbojas
kādi citi spe_ki, un šie citi spēki visiem ir zināmi.
Jāsaka, ka tas ir bailes_ un klanīšanās valsts Vācijas
hitleriska sūtņa priekšā.

Tagad gribu apstāties pie darba kartiņām un
atjaujam, kādas izsniegtas šeit Latvijā strādājošiem
ārzemniekiem, Kungi

^
sakait, vai kāds hitlerietis šo

darba kartiņu ir zaudējis! Es negribu Augsto namu
apgrūtināt ar gariem sarakstu citējumiem, bet to-
mēr gribu minēt šeit kaut dažus piemērus par to, cik
Latvija ir šādu direktoru-ārzemnieku, kas pelnī tādu
algu, kas pārsniedz pat 1000 latu un 1500 latu mē-
nesī.

Tādas- personas šeit Latvijā darbojas sekojošās:
vispirms Riegerta fabrikas direktors Henzels, tek-
stilfabrikas direktors Kaufmanis, Tanhāuzera brūža
direktors Ķers, Līgatnes papīra fabrikas direktors
Pāle, Ko-cha lakas fabrikas direktors Abshāgens,
Juglas manufaktūras direktori Rodegra un Kāns un
«Lentas" fabrikas direktori Neibauers un Rijs.

Talak gribu minēt vēl dažus piemērus no pro-
vinces, piemēram, no_Kuīdīgas. Tur darbojas seko-
joši ārzemnieki: vietējās vācu ģimnāzijas direktors
Vācijas pavalstnieks un hitlerietis Klauss un'tās pa-
šas valsts pavalstnieks Latvijas vācu Kuldīgas ģim-
nāzijas direktors Boko-vņevs, kura kundze nodarbo-
jas ne arko citu, kā vairākkārtīgi braukusi uz Vā-
ciju un vācu hitleriešu sieviešu organizācijās uzstā-
jusies ar lekcijām,

Tagad gribu jautāt ministra kungam, kāpēc
kaut vienam no šiem lielajiem ierēdņiem-, kas saņem
1000 latu algas mēnesī, nav atņemta darba kartiņa.
Vai te ir kāds izskaidrojums? Vai tās jaunsaimnie-
ku masas, Mīlberga kungs, kas Jūs šeit ir ievēlēju-
šas un kas tagad uz laukiem pārdzīvo grūtus ap-
stākļus, tādas lietas var attaisnot un pielaist? Jūs
valsts vācu pavalstniekiem — hitleriešiem, mūsu
valsts un mušu agrāras iekārtas lielākiem ienaidnie-
kiem, dodat iespēju uz Latvijas iedzīvotāju rēķina
šeit pelnīt šīs milzīgas algas un tanī pašā laikā pie*-
kopt Latvijas republikai naidīgu fašistisku darbību.

Deputātu kungi, šinī paša laikā man jākonstatē
— tas man no mušu frakcijas puses jāpasakaar vi-
su noteiktību —, ka mēs vērojam vairāk diezgan
aizdomīgu lietu, kur iekšlietu resors gan vērš repre-
sijas, t. i. pret hitleriešu pretiniekiem. Es gribu no-
rādīt uz_ to, ka jau sava laika pavisam nelikumīgi un
nedibināti iekšlietu ministris bija devis policijai rī-
kojumu apcietināt vācu boikota lapiņu dalītājus —
žīdus. Es jautāšu iekšlietu ministrim: «uz kādu liku-
mu un noteikumu pamata? Vai tāpēc, ka Vācijas sūt-
niecība to atkal bija prasījusi? Vai tad Latvijas iekš-
lietu ministris rīkojas pec Latvijas likumiem, vai
pec kaut kādas ārvalsts iespaida? Uz kādu notei-
kumu pamata noliedzama politiska aģitācija, kur uz
politiskiem pamatiem 1, aiz naida pret tagad pastāvos
šo fašistisko režīmu Vācijā uzaicina Rīgas iedzīvo-
tājus neapmeklēt vācu filmu izrādes- Rīgas kinema-
togrāfos? Mani kungi, tas ir atkal viens solis, kas
ir sperts, lai pielabinātos fašistiskajai Vācijai.

Kungi, es jautāšu tālāk, ar ko izskaidrojams tas
noliegums, ko iekšlietu, ministris devis, un uz kāda
likumīga pamata ir noticis tas, ka pirmdien iekšlietu
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ministris kādam no hitleriskas Vācijas aizbēgušam
vācu pavalstniekam redaktoram Dr. Karlebacham
noliedzis Rīga runāt par apstākļiem Vācijā. Vai La-
tvijas iedzīvotāji nedrīkst zināt patiesību par Vā-
ciju? No kura laika mēs ārvalstniekiem noliedzam

. uzstāties ar lekcijām, kaut arī tās vienai otrai val-
stij ir nepatīkamas? Tādi gadījumi mums Latvijā
ir bijuši desmitiem' un simtiem, nekad tas nav ticis
noliegts un nav arī nekāda likumīga pamata to darīt.
Tagad ministris ir to darījis. Kungi, tā ir atkal neli-
kumīga rīcība, kas augstāka mēra izskatās pēc pie-
labinašanas un klanīšanas fašistiskās Vācijas priek-
ša. Pret šādu rīcību mēs protestējam ar vislielāko
noteiktību!

Šinī sakarībā man jāaizrāda, ka pēdējā laikā sa-
biedrība un, es teikšu atklāti, arī diplomātiskās ap-
rindas — tas ir izteikts arī dažos vācu preses or-
gānos — pavisam atklāti apgalvo, ka Latvijas val-
dība, likvidējot konfliktu ar Vāciju sviesta lietā, esot
devusi kādus solījumus, kas pagaidām Latvijas sa-
biedrībai nav darīti zināmi, bet kas nozīmējot apmē-
ram to, ka no Latvijas puses ir dots solījums, ka ne-
kādu aktīvu uzstāšanās pret hitlerismu vai nu boi-
kota, vai citāda veidā Latvijas valdība nepielaidī-
šot. Man jāsaka — ja tādi solījumi ir doti, tad tie
ir Latvijas neatkarīgās republikas necienīgi. Es
esmu pilnvarots mūsu partijas vārdā oficiāli te pa-
teikt un uzsvērt, ka ja valdība domā šinī virzienā ko
darīt, tad_ attiecībā uz sociāldemokrātiju viņai ne-
kādu panākumu nebūs, jo fašistiskās Vācijas ražoju-
mu un preču boikots, ko sociāldemokrātu partija un
visas strādnieku organizācijas ir pasludinājušas,
tiks turpināts ar vislielāko noteiktību un ne-
atlaidību. Ja jūs, kungi, gribēsit pret mums vēr-
sties ar represijām, tad tā būs atklāta nelikumība, un
tad boikots tiks ar vēl lielāku neatlaidību turpināts.
Ja ir domāts strādnieku boikota kustību ierobežot,
tad, kungi, Jūsu rokas- būs par īsām! Nekādi hitle-
riskai Vācijai dotie nedibinātie solījumi, ja tādi ir
doti, nepiespiedīs strādnieku šķiru atteikties no šīs
kustības, kasir tikai viens cīņas paņēmiens pret to
fašistisko režīmu, kāds tagad valda Vācijā un ko mēs
ka starptautiski sociālisti apkarosim līdz tam brī-
dim, kamēr tas tur pastāvēs!

Deputātu kungi, šinī sakarībā jāpiegriežas arī tā
sauktajai preses cenzūrai, par ko mums ir nācies ru-
nāt katru gadu, apspriežot iekšlietu resora budžetu;
bet šoreiz šīs cenzūras darbība ir sevišķi uzkrītoša.

Pagājušajā gadā Iekšlietu, ministrijas preses cen-
zūra ir cenzējusi 811 ārzemju preses ražojumu, gal-
vena kārtā neperiodiskus izdevumus, grāmatas, pie
kam pēc šo izdevumu cenzēšanas aizliegumi ir skā-
ruši 368 izdevumus.

Ja palūkojamies,, ko īsti Iekšlietu ministrija ir
atzinusi par noliedzamu, tad no vienas puses atdu-
ramies uz gadskārtējiem kūriozumiem. Lai man at-
ļauts tikai dažus šeit minēt.

Piemēram,, Iekšlietu ministrija ar savu 12. de-
cembra rīkojumu ir aizliegusi ievest Latvijā šādus
krievu izdevumus, Ivanova «Krievu ģeogrāfija".
Kas ļaunprātīgs tur saskatāms, to nevar saprast, bet
šo grāmatu ievest Latvijā aizliegts. Kas tur var būt
ļaunprātīgs? (P. Leikarts no vietas: «Jādomā gan!")
Ta sauktais deputāts var daudz ko domāt; bet to
iekšlietu resors var neievērot! — Tālāk noliegts
ievest tādu izdevumu, kā Daņilova grāmata „PyccKiči
h3_ik/_. fljia nepyccKHx-b". Ar to ievest Latvijā no-
liegts. Kāpēc — nav saprotams. — Tālāk — Čer-
menska Maskavas sociālās oikonomiskās izdevniecī-
bas zinātniskas dabas grāmata „CTaT_tcTHKa Bt pa6o-
Taxt Jlemina". Arī to noliegts ievest. Bez tam no-
liegts ievest dažus romānus, pie tam tādus, kas ne-
maz nav izdoti Krievijā. Piemēram, noliegts ievest

Latvija, pazīstama krievu rakstnieka Erenburga rak-
stu krājumu „HcnaHiH". Sevišķi cenzoram nav
paticis- kāda angļu autora Lorensa romāns, kurš,
starp citu.nav noliegts nevienā valstī. Tas ir kāds
jauns romāns. Noliegts šī romāna krievu un vācu
tulkojums un angļu oriģināls. Šis romāns saucas:
,JIio6oBHHKt jieflin 4aTepjiei_". Kas tur saskatīts no-
ziedzīgs? — Tāpat ir nieliegta Majakovska darbu iz-
lase. Tāpat ari esperanto mācības grāmata. No-
liegts Matorina darbs „nep_o6_jTHoe 06111.ecTBo".
ziedzīgs? — Tāpat ir noliegta Majakovska darbu iz-
noliegts Kārļa Marksa vācu valodā izdotais — jauns
izdevums — «DerBūrgerkrieg in Frankreich" ar
Engelsa ievadu. Tāpat ir noliegtas Rozas Luksem-
burgas vēstules Kārlim un Luīzei Kautskis. (Starp-
sauciens.) Acimredzot jūsu polītiskās zināšanas tā-
lu nesniedzas. Rožu Luksemburgu nošāva 1919. ga-
da, bet vakar ir mirusi Klāra Cetkina. Tā ir pavi-
sam citapersona! Acimredzot, Iekšlietu ministrijā
arī sed tādi cilvēki kā jūs; citādi nevar iztulkot tā-
dus gadījumus, ka minēto darbu noliegšanu.

Deputātu kungi! Tanī pašā laikā, kad ir no-
liegta šadu_ darbu ievešana Latvijā, paskatīsimies,
kas norisinās ar fašistiskiem izdevumiem. — Es šeit
neredzu ministra kungu, laikam viņu neinteresē šīs
lietas, (Sauciens no vietas: «Jādomā gan!")

Šeit mēs vērojam pavisam citādu rīcību. Šeit
nav neviena gadījuma, kad būtu noliegta kāda mā-
cības grāmata

^ vai kāds romāns. Atļauj visu, kas
no Vācijas plūst iekšā fašistiskā garā. Vācu grā-
niatveikalos jūs varat dabūt visus hitleriskās litera-
tūras izdevumus — visjaunākos izdevumus. Tos
sevišķi reklamē logos ar spilgti zīmētiem uguns-
krustiem virsū. Tādus izdevumus oficiālā aizliegu-
ma sarakstā neredzam.

Tas pats attiecas uz hitleriskiem laikrakstiem.
Šie laikraksti Latvijā nav noliegti. Viens gadījums
bija. Tas attiecas uz Karalauču laikrakstu «Konigs-
berger Allgemeine Zeitung" — vācu nacionālistu iz-
devums. Zem Saeimas spiediena 30. maijā iekšlietu
ministris publicēja šīs avīzes noliegšanu, bet viņš
ilgi neizturēja. Plašākai sabiedrībai tas pagāja ga-
lam neuzkrītoši. Acimredzot zem vācu spiediena
š. g. 31. maijā Mīlbergs parakstījis jaunu rīkojumu,
ar kuru atcēlis šīs avīzes aizliegumu Latvijā, un šī
vācu nacionālu lapa, kas bija ievietojusi atklātus uz-
brukumus Latvijas parlamentam, tagad Latvijā ir
atkal atjauta.

Deputātu kungi! Vai tā nav skandalioza pie-
kāpšanas hitlerisma priekšā? Man te jāaizrāda, ka
vesela virkne demokrātisku valstu, ko pārvalda pil-
soniskas valdības, ir atzinušas par vajadzīgu noliegt
veselu rindu hitlerisma piekritēju avīzes, sākot ar
«Volkischer Beobachter", kas pagājušajā gadā uz
mēnesi pie mums bija noliegts, bet laikam atkal zem
hitleriešu spiediena minētais aizliegums ir atcelts.
Mīlberga kungs, neievērojot to, ka ir konkrēts Sa-
eimas 16. marta lēmums par minēto laikrakstu aiz-
liegšanu, tomēr nav atzinis par vajadzīgu aizliegt
tos ievest.

Kungi, mums taču jābūt konsekventiem, Vāci-
ja ir noliegusi 2 mūsu laikrakstu — «Sociāldemokrā-
ta" un «CeroflHa* ievešanu; turpretim Latvijas val-
dība tai paša laika ne tikai nenoliedz ievest fašisti-
skās Vācijas laikrakstus, bet Mīlberga kungs to pašu
vienīgo Vācijas avīzes ievešanas aizliegumu — lai-
kam gan zem Vācijas sūtniecības spiediena — ir at-
cēlis. (Starpsauciens.)

Mums, deputātu kungi, tas dara godu, ka tāda
barbariska zeme, par kādu tagad ir izvērtusies hit-
leriska Vācija, necieš brīvu laikrakstu, kāds ir «So-
ciāldemokrāts". Dažās zemēs uz laikrakstiem!, ko
Vācija ir aizliegusi ievest, drukā lieliem burtiem;
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«hitleriskā Vācijā aizliegts". Es domāju, ka iekš-
lietu ministrim vajadzētu stāvēt par mūsu preses in-
teresēm, un viņš taču laikam zina, ka Vācijā 2 La-
tvijas laikraksti ir aizliegti, bet mēs ielaižam visus
Vācijas laikrakstus, un arī vienīgais aizliegums, kas
mums bija, pēc mēneša bija atcelts. Tā ir necienī-
ga valdības rīcība. (F. Bergs no vietas: «Bet bur-
žuāzijas cienīga!") Bez šaubām, šī valdības rīcība
ir radījusi lielu sašutumu visplašākās tautas masās,
arī jaunsaimnieku masās, kas tagadējo iekšlietu mi-
nistri ir sūtījušas šeit Saeimā.

Deputātu kungi! Lai atļauts tālāk piegriezties
un sacīt dažus vārdus par mūsu ārējās policijas
darbību. Šinī ziņā mēs neesam novērojuši skaitliskā
sastāvā nekādas pārmaiņas. Mūsu prefektūras ap-
riņķu un dzelzceļu policijas ierēdņu skaits ir 2933 —
apmēram tas pats, kas bija pagājušajā gadā. Šeit
nekāda taupība nav tikusi izvesta, lai gan iekšlietu
resora darbinieki vienmēr dižojas ar to, ka viņiem
esot aizsargi, kuri lielā mērā varot atvietot policijas
darbību. Ja tas ir tā, tad būtu vietā runāt par to,
ka krizes laikā policijas budžetā varētu izdarīt zi-
nāmus strīpojumus.

Jāsaka, ka policijas darbībā mums uzkrīt viena
lieta: pēc oficiāliem, datiem pagājušajā gadā ir sa-
stādīti pret Latvijas pilsoņiem 85.000 protokolu, no
kuriem 15.000 bija tādu, kas pilsoņus sodīja ar nau-
das sodu. Ja 85.000 personu ir piedzīvojušas pro-
takolu, tad iznāk tā, ka katrs 22. Latvijas iedzīvotājs
ir administratīvā kārtā saņēmis, policijas sodu. Lie-
kas> kungi, ka tāds skaitlis liecina, ka policijas dar-
bība viss nav kārtībā, vai arī ir pārspīlēta bardzība
un policijas administratīvā vara, ar kādu daudz
gadījumos policijas ierēdņi vēršas pret iedzīvo-
tajiem.

Deputātu kungi, ir saprotama lieta, ka policijas
darbība vērojamas līdzīgas parādības tām, kādas sa-
skatāmas polītiskās pārvaldes rīcībā. Ir vesela
virkne gadījumu, kur arī policija ir pierādījusi par-
tejisku rīcību pret strādnieku organizācijām un viņu
locekļiem. _No ļoti daudz gadījumiem minēšu tikai
dažus piemērus, kas raksturo to garu, to izturēšanos
un pieeju, kādu viena dala policijas ierēdņu lieto
pret strādniekiem.

Šī gada 12. maijā Rīgā, Arkādijas dārzā notika
sarīkojums, kur biedrības «Strādnieku sports un
sargs" Pārdaugavas nodaļas aģittrupa uzveda kā-
dus policijā pieteiktus aģittrupas gabalus. Kas tad
nu notiek? Starp citu šīs aģittrupas izrādē viens no
aģittrupas locekļiem paceļ sarkanu karogu. Te uz-
reiz klātesošais X iecirkņa uzraugs visā savā spo-
žumā uziet uz skatuves un paziņo, ka tam karogam
neesot uzraksta, tāpēc viņš to konfiscējot. Šo aģit-
trupas rekvizītu aizgādā uz X iecirkni, atpakaļ to
vairs neatdod, bet pievieno tiesas lietai kā «lietišķu
pierādījumu". Arī šī X iecirkņa priekšnieks — at-
vainojiet par izteicienu — ir tik liels nepraša, ka viņš
nemēģina šo neiespējamo gadījumu vienkārši likvi-
dēt, bet nodod visu šo lietu tālāk tiesai. Bet ar to
vel nav gals.

Otrā dienā biedrības darbinieki griezās pie Rī-
gas prefekta Grinvalda kunga un aizrādīja, ka tas ir
nedzirdēts gadījums: gabals ir pieteikts, gabala
teksts ir zināms, visus iepriekšējos gadus rekvizītus
nav bijis jāreģistrē, bet šinī gadījumā tomēr uzraugs
ņem un konfiscē aģittrupas rekvizītu — sarkano ka-
rogu, pie kam nemaz i nedomā to atdot atpakaļ.
Prefekts mums pasaka, ka viņš gribot šo jautājumu
nodot savam juriskonsultam, lai tas to apskatītu. Rī-
gasprefekts, kurš 10 gadu ir bijis savā amatā, ar sa-
vu piesliešanos un iztapšanu labajam spārnam ir
aizgājis tik tālu, ka vairs nevar izprast gluži vien-
kāršas lietas — ka karogu, kas domāts aģittrupas

izrādei, tā tad aģittrupas rekvizītu, nevar konfiscēt.
Sakait, kungi, ja tādas lietas var notikt galvas pil-
sētā, vai tā nav atklāta patvarība!

Man gan liekas, ka iekšlietu ministra kungam
vajadzēja spert attiecīgus solus pret šādiem ierēd-
ņiem un dot viņiem mājienu, lai turpmāk nodarbo-
jas ar zagju ķeršanu, bet neķer karogus, kas domāti
vienas vai otras izrādes vajadzībām. (Starpsau-
ciens.) Ja jūs ar savu starpsaucienu gribējāt pa-
teikt to, ka pret strādniekiem var rīkoties nelikumī-
gi, tad tas tikai vēl uzsver to, ko mēs šeit sakām.
(J. Birznieka starpsauciens.) — Man šķiet, ka arī
Jums kā budžeta kominisijas referentam vajadzēja
zināt, kas ir likumīgi un kas nav, un ka nekādā ziņā
nevar pielaist tādu stāvokli, ka tādā gadījumā, kad
kāds gabals ir pieteikts policijai, kad policijai šī ga-
bala teksts ir zināms, uzreiz nāk kāds policijas uz-
raugs, bradā ar saviem zābakiem uz skatuves un
ņem nost karogu. Ar kādu likumīgu pamatu tas ir
attaisnojams? (Starpsauciens.) Nē, tāds karogs nav
jāatņem, jo Latvijā nav tādu likumu, kas to atļautu.
Visus gadus tas ir noticis un, Birznieka kungs, no-
tiks arī turpmāk. (Starpsauciens.) Tad kādreiz tā
noņemšana noies tik tālu, ka policijas uzraugam pa-
šam kaut ko noņems, kas to atkārtos!

Beigu beigās, deputātu kungi, ja viens otrs po-
licijas ierēdnis ar likumu negribēs rēķināties, tad
radīsies cilvēki, kas mēģinās likumu aizstāvēt ar
savu spēku. Ir tomēr kauns, ka ir radies viens zem-
nieku savienības deputāts, kas šo rīcību grib aiz-
stāvēt un atzīt par pareizu!

Deputātu kungi, tā lieta aiziet vēl tālāk. Poli-
cija ir uzskatījusi par vajadzīgu dažos gadījumos
no politiskā viedokļa cenzēt arī maskas masku bal-
lē! Tā tad, Birznieka kungs, ja Jūs kādreiz uzliksit
kādu «sliktu" masku, tad arī Jums to ņems nost!

Ir noticis_ sekojošais. Madonā kādā masku bal-
le ieradies kāds pilsonis, kurš savu masku ir izvei-
dojis pēc tanka, un uz maskas bijis uzraksts: «Rūp-
niecība, kas nepazīst krizes." Tikko viņš ieradies
masku balles zālē, piesteidzies vietējais policijas
priekšnieks Blanks, pasludinājis masku par pret-
valstisku, pašrocīgi to noplēsis un konfiscējis. Ne-
zinu, vai viņš to ir piesūtījis Jums, vai iekšlietu mi-
nistrim,_ (Starpsauciens.) — Es to saku tāpēc, ka
Jūs izrādījāties par lielu šādas plēšanas un terrori-
zēšanas draugu. Citādi jau nevajaga tādus starp-
saucienus taisīt. Tad nebrīnieties, ja mēs Jums pie-
djīvajam noplēstas maskas! — Tā tad redziet, cik
tālu šāda rīcība aiziet, ka pat maskas sāk uzskatīt
par pretvalstiskām.

Tad arī nav jābrīnās, ka tālāk norisinās tādas
lietas, ka Viesītē policists ir sācis vajāt mazgadīgus
bērnus. Tur policijas ierēdnis Krastiņš par bīstamā-
kiem irsaskatījis 3 zēnus — 13, 14un 15 gadu vecus.
Viņu vardi ir Rošans, Immerpteijs un Krasovskis,
Šos 3 pamatskolas skolniekus policijas ierēdnis Kra-
stiņš ir oficiāli izaicinājis uz nopratināšanu. Mi-
nistra kungs, ir sastādīts arī protokols, kas vēlāk
iesūtīts Jēkabpils apriņķa priekšniekam, un tur nu ir
bijusi šo lielonoziedznieku pratināšana. īr prasīts,
vai viņi sastāv SSS _sarkano pionieru pulciņā, un
kas_ viņus ir pamudinājis iestāties šai pionieru pul-
ciņa.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Bruno Kalniņ, Jūsu runas laiks ir notecējis,
bet ir iesniegts priekšlikums —

pagarināt deputātam Bruno Kalniņam runas laiku vēl uz
vienu stundu.

Vai ir iebildumi pret šo priekšlikumu? Iebildu-
mu nav. Tas pieņemts.
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B. Kalniņš (turpina): _ Tālāk šiem skolēniem
prasīts, kādi zēni vēl sastāv šai pionieru pulciņa, un
vai viņi zinot, ka par to esot neizbēgams sods un
izslēgšana no skolas. Mēs, Mīlberga kungs, ar vis-
lielāko noteiktību prasām, lai sodu saņemtu pats šis
ierēdnis, kurš uzdrošinās bērnus saukt uzjioprat.-
nāšanu par viņu piederību pionieru pulciņa, uz ko
viņam nav ne mazākās tiesības, jo nav tiesības kā-
das legālas biedrības biedram prasīt,_ kas_viņu ir pa-
mudinājis iestāties šinī legāli pastāvoša biedrība.
Pie tam šeit ir noiets tik tālu, ka ta lieta ir nosūtīta
Jēkabpils apriņķa priekšniekam. Ja viņš būtu sa-
pratīgs vīrs, tad viņš ar savu varu varēja to lietu
likvidēt. Protams, tas nav noticis.

Tālāk, kungi, partejība. diezgan krasi izpaužas
arī ieroču atļauju jautājuma. Ja ir runa par labo
spārnu, tad, protams, sevišķi neizmeklē. Ir vesela
rinda gadījumu, kur nepilngadīgiem izdod ieroču at-
ļaujas vienkārši tāpēc, ka viņi nak no laba spārna.
Ir vesela rinda gadījumu, kur viņi ar šiem ieročiem
ir apgājušies nelietīgi, ir šāvuši un citādi ālējušies,
bet, protams, ieroči viņiem nav atņemti. Turpretim
pret kreiso spārnu, pret strādnieku aprindām ir ie-
viesusies pavisam jauna kartība. Vai tam cilvēkam
ieroču atļauja vajadzīga, vai ne,_vai viņam ir attie-
cīga valsts vai pašvaldības iestādes, vai kāda pri-
vāta uzņēmuma apliecība,_ ka viņš ir_ kasieris, vai
kāds cits ierēdnis, kam pec sava stāvokļa ierocis
nepieciešams un tāpēc ieroču atļauja vajadzīga, to
neievēro. Ir tikai viena atbilde: policija neuzskatot,
ka tam cilvēkam būtu vajadzīgs ierocis, tapec at-
ļauju nevarot dot. Kāpēc? To nepaskaidro

^
Vis-

biežākais izskaidrojums ir tāds, ka iepriekš esot
ievāktas ziņas. Pie tam sevišķu vērību piegriez
vienam jautājumam — kādā organizācija ir ieroču
atļaujas lūdzējs, vai tas tikai nav kāda strādnieku
organizācijā. Ja viņš ir kādā strādnieku organizā-
cijā, tad, kungi, jūs varat būt droši, ka viņš ieroču
atļauju nedabūs. Kungi, tā taču ir partejiska rīcība.
Es minēšu tikai dažus gadījumus. Piemēram, kāds
Rīgas pilsētas ierēdnis, bij. Bauskas pilsētas galvas
biedrs Rijkūrs, kas strādā pifsetas_ iestāde, kur ir
darīšana ar lielākām naudas summām, uzradījis Ki-
Ras pilsētas apliecību, ka, viņam vajadzīgs ierocis,
bet atļauju viņš nav dabūjis. Ierocis viņam atpra-
sīts, un policija šī gada aprīlī ūtrupe to pārdevusi.
— Otrs ne mazāk krass gadījums. «Strādnieku
sports un sargs" biedrības kasierisVīdners, kam; da-
rīšana ar lielākām naudas summām, iesniedzis lī-
dzīgu lūgumu — izsniegt viņam ieroču atļauju Ari
viņam šī atļauja nav dota. — Kungi, tā un tam īdzī-
gi rīkojas pret strādnieku organizāciju darbiniekiem
visos gadījumos, kad viņiem vajadzīgi ieroči un kad
viņi iesniedz lūgumu izdot atļauju ieroču turēšanai.

Vispār, kungi, partejība mušu policija zied loti
krāšņiem ziediem. Pastāvošais likums, kuru izdeva
tagadējā ministra kunga priekšgājējs Kauliņa kungs,
aizliedz ierēdņiem sastāvēt politiskas partijas. Ne-
runāsim par to, vai šis likums pareizs, vai ne — jus
zināt, ka mēs, sociāldemokrāti, esam par to, ka ie-
rēdņiem jāatļauj politiska biedrošanas —,_ be_t sis li-
kums pastāv, un zemākiem policijas ierēdņiem tas
jāievēro. Vai tam policijas kārtībniekam, kas iedro-
šinātos iestāties sociāldemokrātu partija vai kāda
strādnieku arodbiedrībā! Tad viņu pec dažam die-
nām no policijas izsviedīs; bet augstākiem policijas
ierēdņiem ir tiesība sastāvēt politiskas partijas un
atklāti uzstāties kā šo partiju parstavjietm Tādu
gadījumu ir vesela virkne. Piemēram mmesu Lie-
pājas policijas prefektu Šteinertu,_kas ievelēts Lie-
pājas pilsētas dome ka kristīgo 1nacionālistu kandi-
dāts. Viņš palicis pilsētas dome arī pec attiecīga
likuma izdošanas un vairākkārt domes sēdes ņēmis

vārdu un uzstājies kā kristīgo nacionālistu frakcijas
pārstāvis. Vai Liepājas prefektam likums nav jāie-
vēro? Vai likums uz viņu neattiecas, tāpēc ka vi-
ņam ir aizmugurē kāds kristīgo deputāts Saeima?
Pēc pastāvošā likuma policistiem nav brīv s _astavet
polītiskās partijās. Viņam nav brīv sastāvēt poli-
tiskā partijā, bet viņš_ tādā ir sastavejis _ un ka šīs
partijas runātājs uzstājies Liepājas pilsētas dome.
Mēs nerunājam par to„ ka Šteinertam jāatņem dom-
nieka tiesības, bet par to, ka pret šo policijas ierēdni
nesper tādus solus, kādus sper pret zemākiem poli-
cijas darbiniekiem. Te atkal ir divas mērauklas —
viena zemākiem, un otra augstākiem ierēdņiem un
labā spārna partijas locekļiem.

Deputātu kungi! Man jānorāda vēl uz_ to, ka
iekšlietu ministrijas rīcībā izpaužas krīminalo_ ele-
mentu saudzēšana policijas darbinieku sastāva _ —
tādu elementu, kamjr noteikta krimināla pagātne
un arī tagadne, ja tā varētu izteikties. No diezgan
lielās gadījumu virknes minēšu tikai 4—5 gadījumus.

Piemēram Ogres policijas ierēdnis Dravnieks,
kas pēdējā laikā sodīts 2 reizes. Viens aresta sods
— par dažu pilsoņu nolamāšanu. Vai ar to ir cie-
nīgi nodarboties policijas ierēdnim? Otra lieta: iz-
meklēšanas tiesnesis konstatējis, ka_ Ogres policists
Dravnieks uzpircis lieciniekus, lai kādu Ogres iedzī-
votāju apmelotu noziedzībā. Šis kungs vel šobrīd
ir Ogres policijā. Vai viņš no policijas nav jāiz-
sviež? Ja viņu pārcels tikai uz citu vietu, tas bus
brīdinājums — nākošo reizi to lietu izdarīt labāk!
Tādiem elementiem, kas nodarbojas ar krimināliem
noziegumiem, policijā nav vietas.

Otrs gadījums ar Skrīveru dzelzceļu policijas ie-
rēdni Eizenšmidtu. Šis Skrīveru dzelzceļu policijas
ierēdnis Eizenšmidts mēnesi atpakaļ publikas priek-
šā stacijā smagi piekāvis kādu piedzērušu latgalieti.
Vispirms šo latgalieti viņš piekāvis uz stacijas pe-
rona, tad ievedis to dzelzceļu policija un no jauna
piekāvis. Piedzērušā kliedzieni bijuši tik griezīgi,
ka ap dzelzceļu policijas telpām saskrējusi publika,
un kad tā sākusi protestēt, tadpret vairāk personām
no publikas Eizenšmidts sastādījis protokolu. Arī
šai gadījumā pret Eizenšmidtu nav sperti nekādi so-
ļi. Viņš vēl šo baltu dienu ir Skrīveru stacijā.

Tālāk gadījums no Kuldīgas policijas. Tur ir
kāds policijas ierēdnis Strēmele, kas nodarbojas ar
tādām lietām, ka nakts laikā uz tirgus laukuma ir
uzbrucis žīdu jauneklim Šteinbergam, to piekāvis,
bet vēlāk vēl uzbrucis un sadūris ar somu dunci.
Pret šo pašu Strēmeli ir celti arī citi apvainojumi,
proti — viņš apvainots kukuļu ņemšana. Viņa tel-
pās peldējuši gan līņi. gan karpas, gan arī sviesta
spaiņi nesti. Lai gan Strēmele ir izdarījis loti daudz
pārkāpumu, atcelts no amata viņš vēl nav.

Tālāk gadījums no Burtniekiem. Tur ir pazī-
stams kāds kungs ar visai bēdīgu slavu — jaun-
saimnieku partijas biedrs Vilnis, kas ar dzeršanu un
karšu spēli nodzīvojis visu savu saimniecību. Ta-
gad šo pašu kungu iekšlietu ministris Mīlberga kungs
pieņēmis policijas dienestā — par policijas kārtīb-
nieku, neievērojot to, ka vietējais kārtībnieks- par
viņu devis visai negatīvu atsauksmi — ka minē-
tais Vilnis esot pazīstams kā dzērājs, pļēgurs un ne-
labojams karšu spēlmanis, Šīs īpašības, liekas, ir
tādas, kas iekšlietu ministrim tiešij'r derīgas, jo, ne-
ievērojot šo atsauksmi, Vilnis tomēr noliktspar kār-
tībnieku Valkas apriņķī. Tiklab Valkas, kā Valmie-
ras apriņķa priekšnieki — abi bijuši lielā nesapra-
šanā par tādu rīcību, bet, protams, ja reiz paša mini-
stra kunga rezolūcija un pavēle bija, lai viņu pie-
ņem, tad viņš arī pieņemts. Kas tad lai ministrim
runātu pretim! Redziet, tādus elementus ne tikai
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dienestā cieš, bet vāc vēl klāt, liek dienestā iekšā!
(Sauciens no vietas.) Pareizi, tādus meklē.

Šī meklēšana viegli izskaidrojamaIzrādās, ka
tas kungs Valmieras apriņķī ir nodibinājis Bļodnieka
partijas nodalu, pie kam kandidējis Saeimas vēlē-
šanas un uz jaunsaimnieku saraksta apriņķa vēlē-
šanās 1928. gadā. Acimredzot, viņam ir doti kādi
solījumi, un tāpēc nav svarīgi, vai viņš policijas
dienestā ir derīgs, vai nē; viņu pieņem. (Sauciens
no vietas: «Stāžs!") Jā, mācītāja kungs, cienīgs
stāžs!

Atļaujiet man piegriezties daudz komiskākām
lietām, kas norisinājušās Gulbenē. Gulbenē ir kāds
policijas iecirkņa priekšnieks Kārlis Bērziņš. Šis
kungs ir _pastrādājis tādas lietas: vispirms, Gulbe-
nes iedzīvotāji viņu pazīst kā lielāko dzērāju —
grūti atrast tādas dienas, kad viņš nebūtu piedzēries,
kad varētu izpildīt savus pienākumus. Ko viņš ir
pastrādājis, tas ir tāds jautājums, ka grūti Augsta-
jamnamam visus tos notikumus attēlot. Atļaujiet
minēt tikai dažus tādus gadījumus, kas būtu iespē-
jams parlamentārisku izteicienu robežās.

Viens gadījums ir tāds. Jaunsaimnieku parti-
jasdeputats Kukaiņa kungs bijis Gulbenē kādās vie-
sības un starp citu tur turējis runu. Deputāta kunga
runas laika minētais policijas ierēdnis atļāvies šādu
izsaucienu: «Ak tad tāds tu esi kukainis, es- domā-
ju, ka tu esi rāpulis!" Kad deputāta kungs, neievē-
rojot šo apvainojošo izteicienu, savu runu turpinājis,
tad policijas- ierēdnis Bērziņš atkal teicis: «Tu, ve-
ci, esi tīrais lops, ko tu pļurkšķi, sēdies!"

Es domāju, ka par tādu rīcību iekšlietu mini-
strim Mīlberga kungam vajadzēja šo ierēdni atvaļi-
nāt 24 stundu laikā, bet tas nav darīts.

Vēl vairāk. Sevišķi sulīga savos izteicienos šī
persona, šis ierēdnis kā par brīnumu ir atļāvies būt
taisni_ pret Mīlberga kunga partijas darbiniekiem,
piemēram, pret bijušo iekšlietu ministri Kauliņa kun-
gu. Šis pats Bērziņš kādā oficiālā, publiskā vietā
izteicies ta: «Nu, Kauliņš, Kauliņš ir šmurguļpui-
ka!" Tas irzināms visā vietējā sabiedrībā, jo tas
noticis atklāta vietā.

Vēl tālāk. Šis kungs ir sevišķi produktīvs at-
tiecība — nu kā to varētu tā mīkstāk apzīmēt —
uz uzbrukumiem sievietēm. (Sauciens no vietas:
«Tāpat kā Jukšinskis!") Acimredzot viņš iet pa kā-
da deputāta pēdām. Piemēram oficiālā izziņā ir kon-
statēts, ka šis Bērziņš ir ieradies kāda pilsoņa dzī-
voklī un mēģinājis _ izvarot viņa kundzi. Pēc tam
viņš glābies tāda kārtā, ka samaksājis 50 latu sāpju
naudas. Bet fakts paliek fakts. Acimredzot viņš
rīkojies pēc laba parauga no labā spārna puses, kur
arī kāds no deputātu kungiem Daugavpilī maksājis
diezgan lielu sāpju naudu.

Bez tam — dzelzceļu policija ir konstatējusi
ka kāda II klases vagonā šis kungs ir pieķerts tā
sakot in flagranti. Kā jau teicu, tas ir zināms un
tas ir konstatēts dzelzceļu policijas protokolos.
(Starpsauciens.) Par to vajadzēja zināt arī Iekšlie-
tu ministrijai, jo tur taču satek visi izmeklēšanas
materiāli.

Tālāk jāsaka, ka šis policijas uzraugs ir terrori-
zejis visus Gulbenes krogus. Piemēram, viņš iero-
das kāda krogu un tad nodod pavēli jeb komandu:
„Vai_ mākat cienīt priekšniecību? Lieciet dzērienus
galda .'"Protams, nav bijis tādu gadījumu, kad viņš
ir maksājis, jo maksāšanu viņš principā nav atzinis.
Priekšniecību vajaga cienīt — tā tad liec galdā,
kas tev ir tas labākais! Ja kāds krodznieks to nav
ievērojis — tādu gan ir bijis loti maz, jo katram
no augstas priekšniecības ir bailes —, tad proto-
koli ir sekojuši viens pēc otra, tad ir meklēts, kur

uzņēmējam var pieķerties, lai pret to sastādītu pro-
tokolu un sodītu.

Kungi, es domāju — pietiks. Ir pilnīgi skaidrs,
ka šis cilvēks ir galīgi neciešams un no policijas
vārda pilnā nozīmē patriecams 24 stundu laikā.
Bet ko Mīlberga kungs dara? Viņš to pārceļ uz
Alūksni, t. i. gandrīz paaugstina. Es tagad jautāšu,
ar ko Alūksnes iedzīvotāji ir noziegušies, ka viņiem
ir uzlikts uz kakla šis noziedzīgais policijas ierēd-
nis? Kāpēc? Mums, diemžēl, arī šinī rīcībā jāsa-
skata pavisam krimināli noziedzīga rakstura elemen-
ta saudzēšana no tagadējā Iekšlietu ministrijas va-
dītāja puses.

Vēl viens gadījums, kur laikam ir kaut kas lī-
dzīgs tam gadījumam, kāds vakar norisinājās ap vie-
nu dzelzceļu virsvaldes ierēdni — Iesalnieku, par
ko visi zina, ka šis cilvēks sistemātiski piekopj ne-
likumības, par ko ir norādīts un runāts dažādās Sa-
eimas kommisijās, bet kam netiek klāt tāpēc, ka ko-
alīcija vienmēr kā mūris nostājas priekšā, jo tas ir
vienas partijas cilvēks.

Līdzīgs gadījums ir arī ar Rīgas policijas jāt-
nieku nodaļas priekšnieku bijušo pulkvedi-leit-
nantu Artumu-Hartmani. Šis kungs ir tas, kas
producejas nošauta strādnieka Gaiļa bērēs, par ku-
ru tagad laikam arī oficiālām iestādēm vairs nav
šaubu, ka viņš bez iemesla ir licis piekaut un sist
cilvēkus, ar pipkām klīdinājis ļaudis, kad viņi gāja
uz mājam, ko nevajadzēja darīt. Hartmanis ar sa-
vam metodēm ir taisni radījis nekārtības. Tādam
cilvēkam nekādā gadījumā nav dodami policijas jāt-
nieki — tāda mušu policijas dala, kas- pret iedzī-
votajiem var uzstāties, var teikt, loti sāpīgā veidā.
Bet, kungi, tam cilvēkamtaču ir ļoti bēdīga pagāt-
ne, kas zināma ari oficiālām 1 iestādēm; tāpēc es
tikai dažos vārdos pieminēšu dažus šīs pagātnes no-
tikumus.

Šeit man ir oficiāls izraksts no armijas štāba
atestācijas, kad_a viņam ir izsniegta jātnieku pulkā,
kad viņš tur vēl 1924. gada ir sastāvējis. Šai ate-
stācija ir teikts sekojošais: «Pulkvedis-leitnants
Hartmanis ir maz disciplinēts, bez priekšniecības
stingras uzraudzības maz centīgs, līdzdarbiniekus
ar vāju raksturu cenšas dabūt savā pusē, lai nodar-
botos ar intrigām, iereibušā stāvoklī ne visai kor-
rekti izturas pret sievietēm, savus dienesta pienā-
kumus izpilda diezgan neapzinīgi, nepiegriež vaja-
dzīgo vērību eskadrona saimniecībai, pastāvīgi va-
jadzīga stingra kontrole, dienestā ierodas bieži ie-
reibuša stāvoklī."

Šo pašu atvaļināto pulkvedi-leitnantu Hartmani
fr disciplīnari sodījis iekšlietu ministris Laimiņa
kungs. Man te ir priekša izraksts no viņa rezolū-
cijas 1928. gada, kur starp citu ir teikts, ka Hartma-
nim ir uzlikts disciplinārs sods par nepietiekošu
vērību robežu apsardzība un par spekulācijas pie-
ļaušanu viņam_ padotiem ierēdņiem.

Administratīvā departamenta direktors ar 1925.
gada 1. decembra rezolūciju izteica viņam rājienu
par disciplīnas neievērošanu un nekorrektu izturēša-
nos pret viņam, padotiem ierēdņiem. Treškārt, ar
administratīva departamenta direktora 1926. gada
2. jūnija lēmumu viņšdegradēts par rajona priekš-
nieka palīgu par dažādam dienesta nolaidībām un
paviršībatn un atrašanos iereibušā stāvoklī pie die-
nesta pienākumu izpildīšanas.

Bez tam Artumu-Hartmani Zilupes iecirkņa
miertiesnesis ar 1927. gada 20. janvāra spriedumu
sodījis uz sodu likumu 284. panta pamata ar 7 die-
nam aresta. — 1928. gada 12. maija Iekšlietu mini-
strijas lēmuma teikts ka, ievērojot visus minētos ap-
stākļus, jāatzīst, ka savas_ agrākās uzvešanās dēļ
Artums-Hartmanis ir zaudējis sev padotos ierēdņos
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savu priekšnieka respektu un nav piemērots militā-
rās robežapsardzības rajona priekšnieka amatam.

Izrādās, ka Rīgas — galvas pilsētas jātnieku po-
licijas priekšnieka amatam viņš ir piemērots. Kā-
da tur loģika, ka tas izskaidrojams? Tāpēc iekš-
lietu ministris 1928. gadā nolēmis Artumu-Hartmani
atvaļināt no rajona priekšnieka amata, bet pēc neil-
ga laika tas pieņemts Rīgas prefektūrā par jātnieku
policijas priekšnieku.

Ar to vēl nav pieticis. Mums ir oficiālas ziņas
par viņu ka Rīgas prefektūras policijas ierēdni. 1931.
gada 16. oktobrī,-kad viņš bijis jau pieņemts Rīgas
jātnieku policijas priekšnieka amatā, viņš ir atrasts
Esplanādes apstādījumos pretim Zemkopības mini-
strijai guļot nesamaņā piedzērušā stāvoklī pilnīgā
policijas ierēdņa formā. Līdzīgi gadījumi ir atkār-
tojušies vairāk reizes. Loti bieži savu dienesta pie-
nākumu izpildīšanā viņš ieradies iereibušā stāvoklī.
Tā tas turpinās. (G. Mīlberga starpsauciens.) Mīl-
berga kungs, pagaidait vien, kamēr Jūs dabūsit viņu
atkal no kādas vietas izmest!

Diemžēl, uzraudzība Rīgas prefektūrā ir nostā-
dīta ta, ka daži ierēdņi, kurus grib saudzēt, var da-
rīt, ko grib. Vai viņi dara pareizi, vai nepareizi, to
neievēro. Ja to būtu izdarījis kāds jaunākais polici-
jas kārtībnieks, Mīlberga kungs viņu 24 stundu laikā
no policijas dienesta izsviestu.

Ir vēl vesela rinda citu lietu, kuras šeit negribu
minēt, lai neaizkavētu laiku. Artumam--Hrtmanim ir
bijušas lietas vēl ar auzām, siksnām u. t. t. Ir zi-
nāms, ka viņš ir izdarījis piesavināšanos.

Es domāju, ka iekšlietu ministrim pēc tā garā
pārkāpumu saraksta, kuram vēl nāk klāt auzu un
siksnu lietas, pietiek, lai šo Artumu-Hartmani izsvie-
stu no policijas dienesta. — Arī parlamentārā izme-
klēšanas kommisijā vienbalsīgi atzinusi, ka Artum-s-
Hartmanis- no policijas dienesta jāatvaļina. To mi-
nēja budžeta vispārīgās debatēs arī mūsu frakcijas
biedrs Menderis.

Kas vēl trūkst, lai šo Artumu-Hartmani no poli-
cijas dienesta atvaļinātu? Vai lai viņš kādu uz ielas
noslepkavo? Tas ir skandāls, kas Latvijas pastāvē-
šanas laikā ir noticis policijā. Viens cilvēks, sākot
no 1924. gada, gandrīz katru gadu pastrādā kādu
nelikumību un noziegumus, bet viņu no dienesta ne-
var izsviest. Kādi neredzami spēki glābj šo cilvē-
ku? (Sauciens no vietas: «Viņam ir attiecīgā par-
tijas kartiņa!")

Mēs no šīs vietas, protestējam 1pret to, ka šādu
nepiemērotu cilvēku cieš tik atbildīgā vietā, un no-
teikti prasām, lai viņu no policijas dienesta atsva-
bina.

Redziet, kungi, šāda rīcība kā kriminālu ele-
mentu saudzēšana, viņus neatsvabinot no dienesta,
bet pārceļot un it kā paaugstinot amatā un jaunakri-
mināla elementa ievilkšana policijas rindās — tādas
Jietas nav ciešamas. Tādas lietas ir notikušas arī
agrākos gados, bet, daudz mazākā skaitā. Mēs sa-
skatām šeit zināmu virzienu. (Starpsauciens.) Daži
Kalpaka bataljona karavīri ir izteikušies, kādu lomu
Artums-Hartmanis spēlējis Kalpaka nāves gadījumā.
Tur arī nekas nav pierādīts-, bet dala šīs rotas kara-
vīru taisījuši diezgan noteiktus un nelabvēlīgus slē-
dzienus par Artutna-Hartmaņa rīcību, tā ka viņa
atcelšana ir vairāk kā vajadzīga.

Atļaujiet piegriezties aizsargu organizācijai. Aiz-
sargu organizācijā pagājušajā gadā arī nav saska-
tāmas nekādas pārmaiņas. Aizsargu rindās pēc ofi-
ciāliem, datiem skaitās 23.517 aizsargi un 6.575 aiz-
sardzes. Aizsargiem valsts pabalstu summa nav sa-
mazināta, tā arī šinī budžetā pārsniedz 350.000 latu.

Deputātu kungi! Kas attiecas uz aizsargu or-

ganizācijas darbību, tad mums jāuzsver tas pats, ko
esam uzsvēruši visus gadus. Aizsargu organizācijas
darbībā nekas nav grozījies. Strādniekiem un so-
ciālistiem šai organizācijā nav vietas, bet pērkoņ-
krustniekus tai pašā laikā tur uzņem (/. Bērziņa
starpsauciens.) Kā nav? Es taču jums minēju pie-
mēru. Jūs taču varat painteresēties aizsargu štā-
bā, un jūs redzēsit, vai tas pats Cipars nebija aiz-
sargs. Kāpēc tad iekšlietu ministra kungs_ bija
spiests viņu izslēgt no aizsargu rindām? Es vēlreiz
konstatēju, ka aizsargu organizācija pēc sava po-
litiskā virziena ir taisni mantīgās šķiras bruņotais
spēks, kas ir zemnieku savienības un pa daļai arī
jaunsaimnieku partijas rīcībā. Strādnieki nevar at-
zīt par pareizu, ka šādu spēku atbalsta ar valsts lī-
dzekļiem, apbruņo uz valsts rēķina un apmāca mū-
su virsnieki.

Kas attiecas uz aizsargu pārkāpumiem, tad arī
tagad to ir pietiekoši daudz. Pagājušajā gadā no
aizsargu rindām- izslēgti 732 aizsargi; arī sodīto aiz-
sargu skaits ir bijis krietni prāvs. Ir vesela virkne
gadījumu, kur aizsargi pastrādājuši dažādus nozie-
gumus; ir pat gadījumi, kur aizsargi nošāvuši cilvē-
kus, Tā, piemēram, Rēzeknē viens no šiem liela-
jiem «kārtības sargiem" — aizsargs Čerņevskis pil-
nīgi aukstasinīgi, ar iepriekšēju nodomu aizgājis uz
māju, paņēmis šauteni un pēc tam nošāvis jaunsain>
nieku Razumovski. Šis pats aizsargs notiesāts, ar 3
gadiem pārmācības namā.

Tālāk — Jelgavā 1. maijā aizsargu pulka rotas
komandieris Lorencs iebrucis tautas namā un mē-
ģinājis noraut karogu, bet tautas nama sargs viņu
savaldījis un izraidījis no tautas nama. — Aizsargu
darbību, kuru gan aizsargu aizstāvji vienmēr ir at-
tēlojuši loti rožainās ainās, par tādu tomēr nevar
uzskatīt.

Kungi, mums vienmēr ir mēģināts iegalvot, ka
aizsargi strādājot par velti un darot policijai loti sva-
rīgu palīdzības darbu. Pēc oficiāliem datiem šis
darbs gan ir diezgan ierobežots: no 365 gada die-
nām ikviens aizsargs ir policijai nācis palīgā tikai
pusotras dienas. Uzskatīt to par kādu sevišķu, iz-
cilu notikumu taču nevar. — Tāpat ir ar apmācību.
Pēc oficiāliem datiem katrs aizsargs apmācībai ir
veltījis tikai 5 dienas gadā. Ka tas būtu kas sevišķs,
to nevar apgalvot. Bez tam 1— šīs apmācības taču
skaitās tikai vārda pēc. Armijas virsnieki, kas iz-
brauc uz šīm apmācībām, gandrīz visi par tām stā-
sta komiskas lietas. Aizsargu nodaļā par priekš-
niekiem esot cilvēki, kuri no militārām lietām 1neko
nejēdz, bet viņiem ir kabatā partijas biedru karte,
un ar to jau ir it kā diezgan. Ir bijuši gadījumi, kad
sanāk uz apmācībām, bet tās nenotiek — visi sadze-
ras un izklīst pa mājām.

Man zināms kāds gadījums no aizsargu apmācī-
bām kādā Zemgales centrā. Apmācības bijušas nolik-
tas sestdien. Tās tomēr nenotikušas, jo aizsargi ķē-
rušies pilnās burās pie zaļā pūķa inzīcināšanas un
turpinājuši to vēl visu svētdienu. Pie militārām ap-
mācībām, zināms, nav tikuši. Bataljona komandie-
ris teicis: Tas neesot nekas, jo apmācības varēšot
izdarīt nākošā sestdienā. Tā arī noticis: apmācības
izvestas tikai nedēlu vēlāk. Tas nav anekdots, bet
fakts.

Minēšu gadījumu no Ziemellatvijas, no Rūjienas.
Tur izbraucis kāds armijas pulka virsnieks, kuram
uzdots izvest aizsargu apmācību. Kad viņš pazi-
ņojis, ka notiks nakts apmācība, tad no 36 aizsar-
giem palikuši vairs tikai 2. Citi uzskatījuši par la-
bāku nozust: var vēl rasā laka kurpes sabradāt!

Tā tad, kungi, ja aizsargu darbību mēģina no-
stādīt kā milzīgu valstisku darbu, tad daudz gadi-
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jumos izradas,_ka tā ir tikai maskēšanās uz ārieni,
lai aizsargu štāba darbinieki varētu dižoties ar lielu
dienesta dienu skaitu un palīdzību policijai. Mums
'tapec ari šogad jāatkārto, ka tādu aizsargu organi-
zāciju, ar Jādu politisku virzienu, ar tādu, sociālu
sastāvu mes nekādā ziņā nevaram atzīt un tāpēc
arī mes, tāpat kā līdz šim, noteikti uzstājamies pret
šādas aizsargu organizācijas pastāvēšanu.

Beidzot lai man būtu atļauts teikt dažus vārdus
arī par baznīcu, jo iekšlietu resorā ir arī tā sauca-
ma baznīcu lietu pārvalde. Vispirms jau šī pārval-
de ir diezgan komiska tai ziņā, ka tur darbojas ti-
kai 3 ierēdņi, bet tomēr tā saucas par pārvaldi.

Es_ gribētu piegriezties tam stāvoklim, ja nu reiz
tāda pārvalde ir, kamēr vēl baznīca nav atdalīta no
valsts, tad man šķiet, ka šai baznīcas pārvaldei būtu
pienākums ieskatīties arī vienas vai otras baznīcas
aizkulisēs, kas tur īsti notiek.

Es šeit gribu runāt tieši par pareizticīgo baznī-
cu, kuras priekšgala pazīstamais monarchists Pom-
mers un kas saņem no valsts arī diezgan ievēroja-
mus_ pabalstus. Man jāaizrāda uz to apstākli, ka
vietēja krievu avīzē, „TpynoBaH Mticjit" gandrīz
katrā numurā tiek publicēti dokumenti-, ko parakstī-
juši garīdznieki vai arī kurus iesūtījuši paši garīdz-
nieku, kas atklāj veselu skandaliozu ainu par to
iekšējo darbību, par tām nelikumībām, kas valda pa-
reizticīgo baznīcā. Tur ir vesela rinda faktu par
naudas piesavināšanos, par pārkāpumiem pret mo-
rāli, tur ir rakstīts par vislielākām patvarībām, tur
ir rakstīts, ka monarchistiskais archibīskaps ar sa-
vu varu rīkojas kā patīk un katru nepatīkamu ga-
rīdznieku sviež laukā. Tas viss atklāti zinām-s arī
vietēja krievu sabiedrībā, un tur cirkulē apgrozībā
dokuments, kujš šīs baznīcas- augsto vadoni nostā-
da tāda gaisma, ka patiešām kauns .. .(Sauciens no
vļetas: «Kas tas ir? Kā viņu sauc?") — Tas ir
Jānis Pommers. — Patiešām kauns — ja tās
ziņas ir pareizas _—, ka tāds cilvēks var atrasties
šeit Augstajā namā.

Kungi, man jāsaka sekojošais. No tās- patvarī-
gas rīcības, kas tur notiek, taču ievērojama vismaz
viena lieta. Piemēram, archibīskaps Pommers pa-
reizticīgas_ baznīcas oficiālās sinodes sēdē par kādu
ticības mācības skolotāju pareizticīgo mācītāju Do-
rinu liecinieku klātbūtnē ir pateicis, ka šis mācītājs
esot nodarbojies ar mazgadīgu meiteņu pavešanu.
Kā liekas, notikums ir ārkārtīgā mērā skandaliozs
un noziedzīgs. Sinodes locekli ir loti uztraukti. Kad
nākoša sēdē pieprasa, lai archibīskaps oficiāli! to lie-
tu protokolē vai iesniedz rakstītu paziņojumu, tad
archibīskaps pasaka, ka viņš pagājušajā sēdē neko
tamlīdzīgu neesot teicis. Šo neķītro apvainojumu
pret vienu mācītāju viņš ir pateicis mutes vārdiem,
tas ir izpausts pa visu baznīcu, bet vēlāk no izmek-
lēšanas viņš izvairās. Mēs nezinām, vai šis apgal-
vojums ir pareizs, vai nepareizs, bet ja tādas lietas
var notikt, un archibīskaps rīkojas ar tādām meto-
dēm, tad skaidrs, ka pareizticīgo baznīcā apstākli
nav kārtībā.

Otrs gadījums ir par kādu pareizticīgo mācītāju
Zalcu. Šo mācītāju- Zaicu Pommers apvaino, ka viņš
,esot iztērējis baznīcas naudu. Jāsaka, ka šis mācītājs
pareizticīgo baznīcā un krievu sabiedrībā ieņēmi diez-
gan ievērojamu vietu- un ir diezgan pazīstama per-
sona. Kad šis mācītājs Zaics pieprasa, lai to lietu
nodod_ tiesai un izmeklē, tad archibīskaps, Pommers
atsakās to darīt. Šī lieta līdz šai dienai nav tiesai
nodota, bet archibīskaps tanī pašā laikā nekautrējas
minēto mācītāju atvaļināt no dienesta, noliedz vi-
ņam uzstāties ka mācītājam- baznīcā. Par ko? Par
baznīcas naudas iztērēšanu!

Kungi, viens no diviem: vai nu Zaics ir nau-
du iztērējis, un tad lieta jānodod tiesai — ja tas
mācītājs pats vēl to pieprasa, tad archibīskapami nav
tiesības šo lietu apturēt — vai ari — kas gan-
drīz tā izliekas un ir ticamāk, ja archibīskaps to ne-
dara — tā tas nav, bet Pommers vienkārši izlieto
šo apvainojumu, lai izrēķinātos ar viņam nepatīka-
miem garīdzniekiem.

Kungi, es to runāju ne tāpēc, ka šie garīdznieki
būtu kādi politiski draugi sociāldemokrātiem- — kas
attiecas uz viņu pārliecību, tad laikam viņi visi ir
reakcionāri —, bet minēju šos gadījumus tāpēc,
lai jūs pārliecinātu par to garu, par tiem apstākļiem
un metodēm,, kas valda pareizticīgo baznīcā. Kungi,
ir pienācis laiks Iekšlietu ministrijai iejaukties šinīs
lietās un garīgo lietu pārvaldei konstatēt, kas tur
īsti notiek. Par visām lietām ir pienācis laiks 1926.
gadā lielā pakalpībā šim Pommeram izdoto likumu
par pareizticīgo baznīcu revidēt, ir pienācis laiks
paskatīties, vai tagad, kad krievu sabiedrībā runā
par tik skandalioziem notikumiem, daži noteikumi
par to, ka baznīcu lietās archibīskapam piekrīt pil-
nīga rīcības brīvība, nav grozāmi.

Beidzot gribu aizrādīt uz to, ka baznīcas satver-
sme, kas pareizticīgo baznīcai ar 1926. gada likumu
ir_ noteikta, par kuras ievērošanu jārūpējas baznīcu
pārvaldei, netiek ievērota. Pommers bez sevis ne-
atzīst neko citu. Sinode, kas ir viņam līdzās, dreb
un trīc,_ ka tikai Pommers neizsviež kādu viņas lo-
cekli, tāpat kā viņš ir izdarījis ar citām sev nepatī-
kamam personām; tāpēc tie viņam piekrīt. Lielo
krievu pareizticīgo kongresu «Sobor", kā viņi to
sauc, Pommers nesasauc, tas nav sasaukts jauvairāk
gadus no vietas, un Pommers ir tas,kas rīkojas viens
pats uz savu galvu. Ja tas notiktu tikai pareizticīgo
baznīca, un ja valsts nedotu ne santima naudas, tad
varētu teikt — lai viņi dara, ko grib — tad drīzāk
viens otrs, kas tagad viņiem vēl uzticas, redzētu, vai
viņiem var uzticēties, vai nē —, bet ja šīs baznīcas
saņem valsts pabalstu — arī tekošā budžetā pareiz-
ticīgo baznīcai k paredzētas diezgan ievērojamas
summas, tad ir pienācis laiks zināt,kas tur īsti notiek.
Mums ir tiesības prasīt, lai iekšlietu resors pieliktu
arī savu roku to nejēdzību izbeigšanai, ko piekopj
archibīskaps.

Deputātu kungi, šie galvenie apstākļi, pie ku-
riem es pakavējos, diezgan spilgti raksturo to poli-
tisko virzienu, tos iekšējos apstākļus un to garu, kas
valda mūsu iekšlieturesorā visās nodaļās un iestā-
des. Šis virziens, tāpat kā visa valdības polītika,
mums nav pieņemams; tāpēc sociāldemokrātu frak-
cija balsos pret Iekšlietu ministrijas budžetu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam- Dubinarn.

M. Dubins (Agudas Jisroel): Augstais nams!
Deputāts Kalniņa kungs aizrādīja, ka daudz polici-
stu rīkojoties ta, ka nedrīkstētu rīkoties. Arī man
kaut kas par to jāaizrāda.

Es biju domājis, ka hitlerisms vispirms iespaidos
tos apgabalus, kas ir tuvāk Vācijai — Kurzemi un
Zemgali, bet izrādās, ka vispirms Latgalē policisti
saka kliegt: «Heil Hitler!" (Starpsaucieni.) Pie-
mēram, kāds policists Aļeksandrovičs Kaunatos.
Viņš pirmais Latgalē sāka kliegt: «Heil Hitler!",
saka šaut, taisīt skandālu u. t. t. Ko iekšlietu mini-
stra kungs, tad darīja? — Iekšlietu ministra kungs
viņu pārcēla uz Maltu. Vai ministra kungs domā,
ka tur viņš var kliegt «Heil Hitler", tikai Kaunatos
to nedrīkst? (Starpsaucieni.) Tas taču nav normā-
li, un ja policists ir nederīgs savā dienestā, kāpēc
tad viņu pārcel uz citu vietu? Būtu citādi, ja viņš,
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piemēram, nevarētu sadzīvot ar zināmas pilsētas ie-
dzīvotajiem. Tad varētu domāt, ka citā apgabalā
viņš varēs sadzīvot, un pārcelt viņu uz citu vietu.
Ja policists neuzvedas tā, kā pienākas, vai tad citā
vietā viņš uzvedīsies labāk? Ar pārcelšanu no vie-
nas vietas_ uz otru taču viņa uzvešanos neizlabos.
Ar šādu pārcelšanu būs panākts tikai tas, ka tās vie-
tas iedzīvotāji, uz kuru šādu ierēdni pārcel, cietīs
tāpat, kā cieta iedzīvotāji viņa agrākā darba vietā.

Tājas nav tikai ar Aļeksandroviču vien. Man
jāatzīmē, ka Latgalē vispār policisti pēdējā laikā ir
kļuvuši «šiverīgāki". Ņemsim 1 Viļaku. Viļakā kāds
jaunākais kārtībnieks sitis- kādam žīdam 12 reižu ar
revolveru pa galvu. Līdz šai dienai šiskārtībnieks
nav atstādināts no amata. — Dagdā kāds jaunākais
kārtībnieks Mozoļevskis, ja viņam tirgotāji kaut ko
dodot, protokolus nesastādot; ja turpretim viņam
neko nedodot, tad protokolu esot bez gala. Es sa-
protu, ka 1920. gadā kārtīgus policistus vēl nevarēja
dabūt, bet tagad taču ir tik daudz intelligento bez-
darbnieku, kurus loti labi varētu likt nederīgo poli-
cistu vietā. — No otras puses ir arī tādi policisti,
kas pārāk centīgi uzrauga kārtību. Piemēram Vi-
šķos kāds policists sastādījis protokolus pret visiem
žīdiem par tīrības neievērošanu, bet par noziegumu
novēršanu un apkarošanu viņš nerūpējas. Nav brī-
nums, ka pie tādas izturēšanās ir izauguši Krāslavas
notikumi, kurus par draudošiem uzskata arī Iekšlie-
tu ministrija. Tur pērkonkrustieši atklāti ved kai-
lu grautiņu un rituālas slepkavības aģitāciju. Tam
noteikti jādara gals.

Vēl jāatzīmē viens fakts. Rīgā uzstājās ar
priekšlasījumu par Vācijas notikumiem kāds Karle-
bachs. Policija viņam aizliedza savā priekšlasīju-
mā minēt Vācijas vārdu. Visa žīdu sabiedrība par
to ļoti uztraucās. Vai ministra kungs deva tādu rī-
kojumu? Līdz šim nav bijis tā, ka par kādu valsti
nedrīkstētu runāt. Varbūt cara laikos tādi gadījumi
ir bijuši, bet Latvijas pastāvēšanas laikā tas ir pir-
mais gadījums, Visa žīdu sabiedrība par to uztrau-
cās un teica, ka varbūt tas ir tāpēc, ka sviesta jau-
tājumā ir dots Vācijai kāds solījums. Es domāju,
ka visas pasaules žīdi būtu Latvijai tik daudz izpalī-
dzējuši, ka tās 5000 tonnas sviesta varētu novietot.
Noliegumu par Vāciju runāt neviens nevar saprast.
Tāds stāvoklis mums vēl nav bijis, ka 5000 tonnu
sviesta dēļ jādara tas, ko Vācijas sūtnis Martius liek.

Jāsaka, ka Karlebacha kungam bija loti viegli
runāt: viņš runāja par Vācijas notikumiem,, it ka
tie būtu notikuši Marokā un viduslaikos. Vācijas
notikumi taču ir loti līdzīgi viduslaiku notikumiem,
un Vācijas apstākļi — Marokas apstākļiem;. Klau-
sītāji ļoti labi saprata, par ko ir runa.

Es domāju ^
ka mēs pret Vāciju izturamies mīk-

sti, daudz mīkstāk, nekā tā izturas pret mums. Vā-
cijā nedrīkst ievest «Jaunākās Ziņas" un arī „ Ce
rojiHH". bet Latvijā ielaiž visus Vācijas laikrakstus.

Ja ministra kungs domā, ka tikai tāpēc drīkst
aizliegt runāt, ka viņi taču aiztiek tikai žīdus, tad
es jums pateikšu — aizejiet mūsu bibliotēkā, un
tur jūs dabūsit grāmatu «ABC des Nationalsoziali-
smus" . Šai grāmatā ir teikts, ka latvieši ir vergi,
ka tie neprot valdīt, un ka tāpēc vāciešiem valdība
jāņemot savās rokās. Tā tad Vācijā uzstājas ne ti-
kai pret žīdiem, bet arī par latviešiem runā sliktu;
tāpēc man šķiet, ka iekšlietu ministra kungam 1nav
bijis nekāda iemesla izrādīt Vācijai tik lielu pretim-
nākšanu. Zīdu sabiedrība bija loti sašutusi par šā-
du ministra kunga rīcību, un viņa vēl tagad ir ne-
ziņā, vai tas bijis iekšlietu ministra rīkojums, vai arī
šī priekšlasījuma rīkotāji tam piekrituši. Žīdu sa-

biedrīda interesējas par šo jautājumu un grib zināt
lietas patiesos apstākļus.

Kas attiecas uz «Pērkonkrustu", tad jāsaka, ka
te ministra kungs arī ir drusku par mīkstu. (Sau-
ciens pa kreisi: «Tikai drusku?") Ja žīdi izlaiž
kādu skrejlapiņu par Vācijas, filmu- boikotēšanu, tad
policisti tūliņ saskrien pie kino un zēnus-skrejlapiņu
izdalītājus apcietina, bet «Pērkonkrusts" savus uz-
saukumus var netraucēti izdalīt — viņš tos var iz-
platīt divas dienas, un tikai trešajā dienā ministra
kungs attopas to aizliegt. Sakait, ministra kungs,
kāpēc «Pērkonkrustam" ir lielākas tiesības nekā pā-
rējiem pilsoņiem? Es vēl saprastu ministra kunga
rīcību, ja viņš būtu korporants, tad viņam būtu grū-
tāk strādāt, jo «Pērkoņkrusta" ir daudz korporantu,
bet viņš taču tāds nav; tāpēc viņam daudz vieglāk
rīkoties.

Kas attiecas uz Bērziņa kungu, tad viņam jau
ir daudz grūtāk rīkoties ar aizsargiem, jo viņami bie-
žāk nākas sastapties ar šiem kungiem korporantiem.
«Pērkoņkrusta" sastāv daudz muitas departamenta
ierēdņu un policistu, tāpat arī citu resoru darbinieku.

Man šķiet, ka nav pieļaujams, ka kādas iestā-
des darbinieki iestājas šādā organizācijā un rīkojas,
kā grib. Ministra kunga pirmais pienākums būtu iz-
slēgt visus aizsargus, kas atrodas «Pērkoņkrusta"
organizācijā, un viņiem rīkoties Uz savu galvu no-
liegt. Momentā, kad viņiem vajadzēs aizstāvēt La-
tviju, tad viņi būs pret Latviju; tāpēc, pēc manām
domām, šādus elementus vajadzētu izsviest, lai viņi
nevarētu rīkot grautiņus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Nurokam.

M. Nuroks (Mizrachi; runā vāciski)*): Aug-
stais nams! Iekšlietu resors ir tas resors, kam- jā-
gādā par mieru, drošibu un kārtību valstī. Tam jā-
būt nomodā par demokrātijas pamatprincipiem, par
satversmē paredzētām' brīvībām.

Šis resors slimo ar grūtu chronisku slimību:
tas labi nedzird ar labo ausi un ir tuvredzīgs ar
labo aci. Turpretim ar kreiso aci tas redz sevišķi
labi un ar kreiso ausi dzird ārkārtīgi labi. Sevišķi
skaidri tas parādījās oēdējā «Pērkoņkrusta" aģitā-
ciiā. kad uz Rīgas ielām no debesīm lija sērs un
piķis, kad plūda ģifts un naida straumes, kad kūdīja
vienu iedzīvotāju dalu pret otru.

Mūsu zemes hitlerieši vispirms ir iesākuši ar
vājākiem — žīdiem, lai vēlāk varētu viesrlāk izni-
cināt demokrātijas pamatus. Tas notika taisni dzie-
smu svētku laikā, realizējot latviešu tautas brīvī-
bas sapni.

Tā iekšlietu ministris sarga mūsu konstitucio-
nālās brīvības, mieru un drošību!

Tad — gadījums ar Dr. Karlebachu. Vai mēs
esam vasaļu valsts, par kuru valda hitleriskā Vāci-
ja, vai arī mēs esam neatkarīga demokrātiska re-
publika? Iekšlietu ministrim taču vajadzēja zināt,
ka viņš ir atbildīgs suverēnai Latvijas Saeimai, ne-
vis Ādolfam Hitleram. Tiešām 1ir kauns un negods
un mūsu neatkarīgās demokrātiskās republikas ne-
cienīgi tā pazemoties hitleriskās Vācijas priekšā.

Šinī ziņā Latvija ir bēdīgs izņēmums visā pasau-
lē. Visa pasaule ir pret hitlerisko Vāciju. To loti
labi' pierāda nepārprotamās debates Tautu savienī-
bā, vēsturiskās runas Anglijas apakšnamā, Ameri-
kas senāta novērtējums u. t. t. Vai jūs redzat, kas
notiek Polijā, Beļģijā, Čechoslovaķijā, Rumānijā un
Holandē? Tikai pie mums ir tāda neticama ideja,
ka Vācijas vārdu nedrīkst minēt. Mūsu pašu valdī-

*) Runātāja atreferējums.
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bu var mierīgi kritizēt, bet pasargi, Dievs, ja piemi-
nēs Vāciju!

Tagad — par boikotu. Ir aiziets jau tik tālu,
ka doma par nevainīgas žīdu konferences iniciatoru
saukšanu pie tiesas atbildības.

No šīs augstās tribīnes mēs — Latvijas žīdi
svinīgi visas pasaules priekšā paziņojam, ka tik ilgi,
kamēr mušu brāļiem Vācijā ir laupītas elementārā-
kas tiesības, mes boikotēsim visu, kam ir kaut kāds
sakars ar hitlerisko Vāciju. To mēs esam darījuši
līdz šim, darām tagad un darīsim- arī turpmāk. Mēs
esam brīvi, demokrātiskas valsts pilsoņi. Nekādai
varai nav tiesības mums pavēlēt vai aizliegt kaut
kur pirkt. Kopīgi ar visas pasaules žīdiem un daudz
nezīdiem mes savu cīņu turpināsim. Še Latvijā mēs
mēģinām orientēties Anglijā, Francijā, Beļģijā, Poli-
ja, Čechoslovaķija un citās zemēs.

Mīlberga kunga aizkulišu sarunas, tāpat arīSalnāja kunga aizkulišu sarunas Londonā mūs nein-
terese. Jus mus neiebaidīsit. Mēs stāvam uz liku-
ma un taisnības pamatiem.

Mēs noteikti gaidām, ka arī mūsu valdība soli-
darizēsies ar visas pasaules demokrātiju un kultu-
rālo .cilvēci un necienīgu līšanu hitleriskās Vācijas
priekša pārtrauks.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): (Sau-
cieni no vietām: «Ko Hitlera sieva dara?" —
«Lai dzīvo Hitlers!") Runājot par Iekšlietu ministri-
jas budžetu, man jāsaka, ka no šīs Saeimas katedra
un arī paša Iekšlietu ministrijā bieži vien notiek jē-
dzienu sajaukšana. (Sauciens no vietas: «Vai
Valsts kontrole arī?") Jūs bieži vien cilvēkus, kas
cīnās pret nejēdzībām mūsu valsts dzīvē, kas grib
grozīt mušu satversmi, lai šīs nejēdzības novērstu,
identificējat ar hitleriešiem, ar fašistiem. Kungi, tas
ir augstāka mēra nepareizi!

Mēs varam savu satversmi tautas nobalsošanā
grozīt, un dabīgi, ka varam tad arī par to runāt, tokritizēt un aizrādīt uz nevēlamām parādībām, kā arī
uz to, kāļ tas novērst, grozot satversmi. Jūs, kungi
— ka sociāldemokrāti, tāpat mani «draugi" pa labi,
esat augstāka m-era ieinteresēti. (Smiekli. Sau-
ciens no vietas:_ «Kas tie tev par draugiem,?")
Augstāka mēra jus esat ieinteresēti, lai šī demokrā-
tija, kas dibināta uz nepilnīgas satversmes, pastāvē-
tu, jo pie tādas, kāda viņa tagad ir, jums klājas labi.

Ievedot proporcionālās vēlēšanas un pieturoties
pie līdzšinējas satversmes, sociāldemokrāti savu
Marksa mācību ir tik izdevīgļ kapitalizējuši, ka viņi
neko labāku vairs nevar velēties: nekāda cita ie-
kārta — ne sociālisms, ne kommūnisms tiem- ne-
var dot to, ko ir devusi līdzšinējā kārtība — bez-
darbnieku armijas vervēšana, lai to vadātu pa ie-
lām un uztas rēķina varētu Saeimā sēdēt deputāts,
kas_ var buvet vasarnīcas un pirkt īpašumus. Neko
labāku jus nevarat velēties; tāpēc jūs uz dzīvību
un nāvi cīnāties par šīs satversmes pastāvēšanu, tā-
pēc jus katru, kas grib šo satversmi grozīt, saucat
par hitlerieti, fašistu u. t. t. Tāds ir stāvoklis. Jums
demokrātisms ir tikai uz meles. (Sauciens no vie-
tas: «Kur tad Jums tas ir?") Kad tautai jādod tie-
sības, tad jums rokas nepaceļas, jūs izgudrojat tādu
tautas nobalsošanas likumu, lai faktiski neko neva-
rētu

^
nobalsot. Jūsu pakalpīgie gariņi no demokrā-

tiska centra, no progresīvas apvienības mūsu sat-
versmes 74. un_ 79. pantu ta ir iztulkojuši, lai mū-
su satversmebutu apbruņota uz laiku laikiem un tai
nekādi nevarētu tikt klāt. Redziet, tā tas ir patie-
sība. Jus zināt, ka katrs satversmes grozījums sa-

tricinās jūsu varu, ka tad_ nākotnē jums vairs tādas
dienas nebūs, tāpēc, .lūk, jūs cīnāties pret satversmes
grozīšanu.

Priekšsēdētājs_ P. Kalniņš: Deputāt Leikart,
es tiešam Jūsu runa nevaru atrast nekāda sakara ar
Iekšlietu ministriju. (J. Breikšs no vietas: «Gan
jau viņš uzmaldīsies arī uz Iekšlietu ministriju!")

P. Leikarts (turpina)
^

Kad citi runā, tad sakars
pastāv, kaut vai viņi būtu aizmaldījusies kilomet-
riem tālu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: _ Deputāt Leikart,
es domāju, ka arī Jus esat attālinājušies no lietas.

_PLeikarts ļturpina): Bez šaubām, hitlerisms,
diktatūra irnevelamas parādības un tām Iekšlietu
ministrijai jāpiegriež visa vērība. To es esmu jau
vairākkārtīgi deklarējis un tas man arī šodien no šīs
katedras jāpaskaidro. Vācijas hitlerisms Latvijai ir
tiešam bīstama parādība, un pret to vajaga cīnīties
visiem līdzekļiem. (Sauciens no vietas: «Ko dara
Štelmachers?") Demokrātiskā centra līderis Breik-
ša kungs izteica simtprocentīgi nepareizu apgalvo-
jumu — to viņš darīja, lai glābtu savas krītošās
akcijas —?, itin kā jaunā zemnieku apvienība esot
labvēlīga hitlerismam. Nē, Breikša kungs, nekas
tamlīdzīgs! (/. Breikšs no vietas: «Ne jaunā zem-
nieku apvienība, bet Leikarts!") Palasait mūsu laik-
rakstu, palasait manus rakstus «Lauku Domās", kur
menes-i atpakaļ es jau- deklarēju, ka mums noteikti jā-
ieņem stavoklispret hitlerismu, ka hitlerisms it īpa-
ši bīstama parādība ir tieši Latvijai. Vācijā tauta
cīnās pret žīdiem, bet galu galā vācu tauta savā
cīņa pierada, ka viņi ir otri žīdi. Tos cilvēkus, kasnav simtprocentīgi vācieši, hitlerieši par cilvēkiem
netur. Ta nedrīkst būt. Es vispirmā kārtā esmu
humānists un ta kaut ko nevaru atzīt.

Jūs, iekšlietu ministra kungs, esat sajaukuši di-
vus jēdzienus: to, kas cīnās pret mūsu valsts pa-matiem, un to, kas cīnās par mūsu satversmes gro-zīšanu. Un ne tik Jus vien, bet visi iepriekšējie iekš-
lietu ministri to ir sajaukuši. Tur kreisajā pusē sēž
un darbojas frakcija, kas atklāti vairāk desmit un
simt reižu: ir deklarējusi, ka viņas nolūks ir ievest
Latvija diktatūru, ievest šeit Padomijas iekārtu. Vai
Jus to šeit neesat simtkārt deklarējuši? Un tomēr
pret Jums nekādus solus nesper.

Ja te sociāldemokrāti stāstīja, ka iekšlietu mi-
nistra kungs esot loti iecietīgs pret labo spārnu, pret
fašistiem, bet pret kreisiem lietojot loti smagas re-presijas, tad tas, kungi, ir pilnīgi nepareizi. Kad te
dažas_ organizācijas — biedrības — tikai drusku
pieskaras politikai, tad tūlīt pieņēma lēmumus, ka
biedrības ar polītiku nedrīkstot nodarboties un tās
slēdzamas; bet kad J-usu SSS sistemātiski vairāk
gadu no vietas nodarbojas ar polītiku, tad par to ne-
viens ne ausi necel augša.

Vēl vairāk. Labā pusē nav bijusi tāda nelikumī-
ga darbība,_ un no viņu puses nav parādījusies pret
pilsoņiem tāda patvarība, kā no Jūsu SSS puses,
Kad Jus iesniedzat pieprasījumu, kāpēc pietiekoši
nevajā hitleriešus, iekšlietu ministra kungs- jau savā
atbilde konstatēja veselu rindu faktu, kur SSS bie-
dri izdarījuši varmacības_ un patvarības pret mierī-
giem pilsoņiem. Man jājautā, kāpēc nav lietotas
nekadas_ represijas pret pašu šo biedrību kā tādu,
ja ir zināms, katas vairākkārt ir noticis. Jūs taisāt
savas demonstrācijas, dziedat kādas ārvalsts, bet ne
Latvijas himnu, apvainojot ar to katra nacionāli do-
mājoša latvieša jutas, bet ja kāds šinī brīdī nenoņem
cepuri, tad SSS biedri vienkārši nosit to no galvas.
Vai tas ir pielaižams? Vai tāda rīcība jau sen ne-
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dod pietiekošu iemeslu SSS biedrību slēgt? Bet to
nedara. Te mes saskatām vislielāko nepareizību
mūsu Iekšlietu ministrijas darbībā. Vērš gan repre-
sijas pret organizācijām, kurās itin kā parādoties fa-
šistiskas tendences, kurpretim pret kreisām organi-
zācijām _un kreisam frakcijām, kas dienu no dienas
grauj mušu valsts, pamatus, nevērš, nekādas repre-
sijas. Luk, šadas_nebūšanas mūsu valstī sagatavo
ceļu diktatūrai. Ta ir tā lieta.

_ Ja jūs gribat mūsu demokrātiju pasargāt, lai ne-
ienāk ne laba, ne kreisā diktatūra, tad mums mūsu
slimo demokrātiju vajaga izveseļot, jo viņa ir sli-
ma. Jus pielaižat cittautiešiem šeit no Saeimas ka-
tedras runāt svešās mēlēs. Vai jūs esat balsojuši
par to, lai tas tā nebūtu? Ko saka latviešu nacio-
nālais strādnieks, latviešu nacionālais zemnieks —
vai tas jus atbalsta? Bez tam jūs pielaižat vēl
sveštautiešiem-kapitālistiem uz zemnieku un strād-
nieku rēķina raust sev bagātības. (Starpsaucieni.) Tas
ir jūsu nopelns. Jūs visu laiku bijuši slepenā sa-
vienība _ar zemnieku savienību, un lai savus veika-
lus varētu izvest, ārējo tirdzniecību esat atdevuši
cittautiešiem, kuri uzkrāj sev bagātības, līdz ar to
izsūcot latviešu tautu. Zīdu un vācu importieri ar
to ir iedzīvojušies. Tas sagatavo ceļu diktatūrai.
(Sauciens pa kreisi: «Sēd kopā ar valdību vienā
koalicijā un baras!")

Ja mums, Bastjaņa kungs, būtu 20 deputātu, kā
jums, mēs sen_ būtu to ierobežojuši. Man jums jā-
prasa, kāpēc jūs šinī ziņā nekā neesat darījuši. Ne-
prašai! to man: es esmu viens pats, (Starpsauciens
pa kreisi: «Mēs neesam, valdības koalicijā, Jūs
esat!") i M

Tālāk — tās dažādās valsts panamas un iz-
saimniekošanas, par ko te vakar runāja — arī tās
visas sagatavo ceļu diktatūrai. Lūdzu likvidējiet
visu to, izveselojiet mūsu slimo demokrātiju, nodi-
binait kārtību, gādājiet par to, lai būtu tiesa un tais-
nība, lai valdītu godīgs un valstisks darbs!

Vesela rinda ierēdņu ir pārkāpuši likumu, bet
pret viņiem nesper nekādus soļus. Mīlberga kungs,
tas, ko Kalniņa kungs teica par Artumu-Hartmani,
ir patiesība. Kāpēc pret viņu nav sperti nekādi so-
li? Savus apakšniekus, kas iedrošinās aizrādīt uz
viņa korruptīvo rīcību un tai nepiekrist, kas neļaujas
apcirpties, viņš sistemātiski terrorizē. Prefekts
šiem ierēdņiem nāk pretim tikai tik daudz, ka poli-
cistu pārcel uz citu vietu, bet padzīt Artumu-Hart-
mani prefekts nevar, viņš var tikai no Hartmaņa
terrorizēto ierēdni pārcelt uz citu vietu. Kāpēc Ar-
tumu-Hartmani nevar aizdzīt? — Skaidrs, ka tā-
pēc, ka viņam kabatā ir lielākās korruptivās parti-
jas biedru kartiņa. (Starpsaucieni.)

Tālāk par ieroču atjauju piešķiršanu. Jaunpie-
balgā bija 3—4 pašpuikas, kuriem policija nedeva
ieroču atjauju. Kad nodibinājās Skujenieka valdī-
ba, šie pašpuikas nodibināja progresīvās apvienības
nodaļu un policijai viņi pateica: «Nu mēs gribam re-
dzēt, vai arī tagad jūs mums nedosit ieroču atļauju!"
Viņi iesniedza atkal pieprasījumu izsniegt ieroču at-
ļauju, un uz iekšlietu ministra Skujenieka kunga
spiedienu visiem trijiem atļaujas izsniedza. (Starp-
saucieni.) Tas ir neapšaubāms fakts. Bet kas no-
tika pēc tam? — Viens no tiem, kam izsniedza ie-
roču atļauju, kādā izrīkojumā ielaida lodi griestos.
Tam atjauju atņēma. Otrs pēc kāda laika nošāva
jaunās zemnieku apvienības Jaunpiebalgas nodalās
priekšnieku. (Starpsaucieni.) Kā tas nav bijis?
Apžēlojies! (Starpsaucieni.) Tad nācietpastastait,
kā tad bija, ja jūs sakāt, ka tā nebija. Jūs uzmeta-
ties par šīs kārtības aizstāvi. (Sauciens no vietas:
«Leikarts to aizstāv!")

9

Mes cīnāmies pret visam šīm nebūšanām, lai iz-
vesejotu mušu korruptīvo iekārtu, mūsu slimo de-
mokrātiju. Korruptantu prese ar naudu nopērk cil-
vēkus

^ Tur sēž jaunekļi vienā un otrā pusē, no
«Pedeja Brīža" un «Brīvās Zemes", kas ar neparei-
ziem Saeimas- sēžu atreferējumiem par naudu kal-
po saviem maizes tēviem. Jūs esat sliktāki, varu
teikt, par ielas meitu! (Jauntrība.) Ja ielas meita
pārdod savu miesu, viņa to dara trūkuma spiesta,
bet jus pārdodat savu pārliecību, savu garu, karje-
ras deļ. Kauns par tādiem latviešu jaunekļiem!
Nāks laiksi, kad visi šie ļaunie trumi uz tautas
miesas,_ sakot no Valsts kontroles viltus lieciniekiem,
«Pedeja Brīža." un «Brīvās Zemes" koresponden-
tiem, ar asu nazi bus jāizgriež: visus sauksim- pie
atbildības. Tuvāka laika ievedīsim melno grāmatu,
kur viņus pec kartasatzīmēsim, un kas tanī reiz būs
ierakstīts, tas nozīmes, ka viņš ir izsludināts ārpus
likuma!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Oskaram Gulbim.

O. Gulbim (strādnieku un zemnieku frakcija):
Iekšlietu ministrijas budžets ir vajadzīgs, lai reali-
zētu vispareļo budžetu un galvenā kārtā — lai
buržuāzija nākošajā gadā sekmīgi turpinātu strād-
nieku izsūkšanu un _ apspiešanu,_ algu pazemināšanu
u._ t. t., noplēšot strādniekiem pēdējos grašus un at-
dāvinot tos lauku un pilsētu lielburžuazijai. Lai šo
uzdevumu veiktu, ir vajadzīgs_ Iekšlietu ministrijas
budžets un šī budžeta apstiprināšana.

Ka bez Iekšlietu ministrijas budžeta kuplināša-
nas nevar pilsētu un lauku lielburžuaziju aplaimot,
to redzējām pagājušajā gada budžeta realizēšanā,
kad bez policijas, politiskas pārvaldes, aizsargiem
un citiem strādnieku apspiedējiem un terroristiem
nespēja valsts budžetu realizēt, nespēja realizēt to
programmu, kādu bija uzstādījusi nacionālā valdī-
ba, kuras uzdevums ir galvenā kārtā buržuāzijas
interešu aizstāvēšana un visu krizes smagumu pār-
velšana uz strādnieku pleciem.

Ja apskatām pagājušā gada budžeta realizēša-
nu, no ta varam spriest, kādus līdzekļus lietoja, lai
realizetu _ 1932./33. gada budžetu. Sevišķa loma bu-
džeta realizēšanā piekrīt policijai, politiskai pārval-
dei un aizsargiem. Sevišķi tas bija šī gada pavasa-
rī, kad veļas streiku vilnis _— aprīļa mēnesī bija
kurpnieku streiki Rīgā, Liepājā,_ Ventspilī, Bauskā,
Tukuma, Kuldīga, un citur. Izcēlās streiki arī citās
aroda nozarēs, kā kokstrādnieku streiks, ostas strād-
niekos u. c. aroda nozarēs.

Cīņu_ pašreizējos apstākļos strādnieki ved aiz-
sargāšanas nolūkos pret buržuāzijas uzbrukumiem],
pret uzbrukumiem strādnieku algām. Šie uzbruku-
mi ir vērsti uz to, lai ar terroru samazinātu strād-
nieku darba algas. Darba algu paaugstināšana no-
zīme strādnieku stāvokļa uzlabošanu. Ja jau ir
konstatēta strādnieku stāvokļa uzlabošana, tad par
cik uzlabojas strādnieku stāvoklis, par tik ir aizskar-
tas buržuāzijas intereses, kuras tad policija visādi
cenšas ievērot buržuāzijas labā. Vai vairāk, vai
mazāk, bet viss, kas strādnieku stāvokli uzlabo, ir
atplēsts no buržuāzijas izsūkšanas tieksmēm, no iz-
sūkšanā iegūtiem līdzekļiem. To var panākt tikai
ar streikiem.

Mums ir interesantas ziņas par streikiem. Kā-
du terroru valdība lietojusi pret streikiem Rīgas
apavu strādnieku streika laikā, kas vilkās apmēram
5 nedēļas. Rīgas apavu strādnieku streika, laikā
arestēja 120 apavu strādnieku. Dalu arestēto apavu
strādnieku pierādījumu trūkuma dēļ atbrīvoja no
apcietinājuma, bet daļa apcietināto sēd vēl tagad,
Dalu apavu strādnieku arestēja par uzsaukumu iz-
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plātīšanu, par streika organizēšanu un pat par to,
ka 10 vai 15 cilvēku kollektīvā veidā gājuši ēdienu
veikala pusdienu est; arī par to strādniekus are-
stē! Šie cilvēki arestēti par to,_ ka salikuši kopā
savu naudu un kastreikotaji kopēji aizgājuši paēst
pusdienas Medņa ēdienu veikalā, Bruņinieku ielā.
Minētais_ ēdienu veikals izkratīts. Ēdienu vei-
kala turētajam likts priekšā, lai viņš liecina, ka
sapulcējušies streikotāji pretvalstiski runājuši, unka pusdienošana piedalījies arī strādnieku un
zemnieku frakcijas deputāts Lapiņš, ka tas noturējis
neatļautu sapulci. Kad veikala īpašnieks to nav da-
rījis, jo tiešam nekas tamlīdzīgs nebija noticis, tad
viņam pateikts ta: «Jus esat tāds pats; pagaidait
tikai, arī pret Jums mums bus iespaidīgi līdzekli."

Polītiskās pārvaldes aģenti patvarīgi ielauzu-
šies Judeloviča apavu fabrikā, un fabrikas īpašnie-
kam pieprasījuši izdot tos strādniekus, kas pirmie
izgājuši streika. Apavu fabrikas īpašnieks Judelo-
vičs bijis cilvēks-, kas- negribējis kļūt par sabiedrības
nicināšanas objektu, kas negribējis kļūt par politi-
skas pārvaldes aģentu un tapec vienkārši pateicis:
«Man visi kurpnieki ir vienādi! Ja jums- vajaga
kāda adresi, un ja jus- prasāt policijas vārdā, uz ko
jums ir tiesības, tad ejiet kantorī — es jums nekā-
das adreses nedošu!"

Kad fabrikants tā atbildējis, tad viņš izlamāts,
nosaukts par žīdu un visādiem nekrietniem vārdiem.
Viņam pieteikts, lai sargās. No kā lai sargās? Nu,
tas nav pateikts. Redzams, ka arī nret viņu varbūt
vērsīs represijas-, un viņu ievedīs kādā žīdu melnā
grāmata apmēram ar tamlīdzīgu fašistisku paņē-
mienu, ka Leikarts jau te piedraudēja.

Kokstradnieku streikā ir arestēti 37 kokstrād-nieki-streikotaji par to, ka viņi izgājuši pirmie strei-
ka un atstājuši fabriku. Viņi par to arestēti, un fa-
brikas īpašniekiem likts priekšā 15 strādnieku at-
laist Par šiem 15 strādniekiem esot «aģentūras zi-
ņas", ka tie esot kommunisti, un ja fabrikas īpaš-
nieki gribot izvaiiīties no streika, tad šie 15 strād-
nieki jaatlaižot. Ja tas netikšot darīts, tad par to
parūpēšoties viņi.

Ari te saskatāms, ka politiskā pārvalde, kurapati ir zem katras sabiedrības atzīšanas, zem katras
morāles, zem katra cilvēka novērtējuma, cenšas
arī fabrikantus _ — darba devējus pataisīt par sa-
biedrības nicināmiem pilsoņiem. Viņa iespaido fa-
briku īpašniekus, t, i. pašu kapitālistisko buržuāzijas
dalu, un tad ar to ir skaidrs, ka polītiskās pārvaldes
dienesta ievelk visus darba devējus-fabrikantus, un
nostāda visu_ buržuāziju spiegošanā pret strādniecī-
ba Politiska pārvalde liek, lai darba devēji un fa-
brikanta ķertos pieterrora, izspiegošanas un citām
represijām pret strādniekiem. Tā, lūk, ir arestēti
šie strādnieki — kokstrādnieki un kurpnieki, kaut
arī viņi nav darījuši neko citu'pretvalstisku, kā tikai
vienīgi uzsakuši _ streiku par darba algas paaugsti-
nāšanu. Tur, luk, saskata pretvalstiskumu, pret to
arī lieto terroru

^
un tas, bez šaubām, nāk par labu

buržuāzijai un tas budžetam; tāpēc visa buržuāzija
nostājas pret stradni,ecību._ Arī visu fabriku īpaš-
nieki ar spiegošanu polītpārvaldei palīdz tagadējai
valdošai buržuāzijai realizēt strādnieku izsūkšanas
budžetu.

Ventspilī ir bijis kokzāģētavas un transporta
stradnieku_ streiks. Tur politiskā pārvalde ir lietoju-
si vel nejēdzīgākus paņēmienus, tur polītiskās pār-
valdes un policijas rīcība ir bijusi vēl nejēdzīgāka.
Arestēts- vairāk transporta strādnieku, starp citu
ari kāds Petrovskis, kurš policijā sists par to, ka
aicinājis strādniekus uz streiku, ka aicinājis streiko-
jošosstrādniekus streika vadību ņemt pašiem savās
rokas, nenododot to sociāldemokrātu rokās, Tā-
pat šis Petrovskis ir sists par to, ka iesniedzis fabri-

kas īpašniekiem prasības. Tāpat Ventspilī arestētivel streikojošie strādnieki Gutmanis un Kalējs. Arīviņi sisti policija, un_ pie sišanas uzstādīta prasība
lai Gutmanis un Kalējs liecina, ka Petrovskis izpla-tījis uzsaukumus. Tāpat vēl likts priekšā Gutma-nim, Kalējam un Petrovskim uzstāties kā streiklau-žiem.

^
Ventspilī apriņķa priekšnieks strādnieku sapul-

ču terronzešanai ir_ pieņēmis tādu līdzekli, ka jas-tradnieki piesaka kādu sapulci, tad viņiem jāpasakaarī visas tas personas, kas sapulcē runās, vai nu tas
būtu referents, vai cilvēks, kurš grib ņemt vārdu
debates un izteikt_savas domas. Ja šos runātājus
nepiesaka,_ tad nekādas debates neatļauj, debatēs ne-
vienam vardu nevar dot kaut arī debates- ir pie-
teiktas. Es nesaprotu, pec kādas sistēmas Ventspils
apriņķa priekšniekam ir uzdota šāda sapulču terro-
rizešana, neatļaujot debates, Vai nu to ir uzdevis
iekšlietu ministris, vai arī to dara pēc Vācijas faši-
stisko hitlejiešumetodes, nejaujot strādniekiem ru-nāt sapulces, neļaujot strādniekiem izteikties deba-tes. Lai arī cik nabadzīgi ir mūsu preses likumi unnoteikumi par sapulcēm un izrīkojumiem, tomēr de-
bates ir_ atzītas ka zināma sapulču forma. Katrs var
ņemt vardu un izteikties, un te iepriekšēja pieteikša-
na nav vajadzīga; bet Ventspils apriņķa priekšnieks
ir tik «gudrs", ka neļauj strādniekiem piedalīties sa-
pulču debates, pat pavisam neatļauj atklāt debates,
kaut arī tas policijai piesaka. Turpretim hitleriešusapulces turpat Ventspilī nemaz nav vajadzīgs pie-
teikumspolicijai. Tie katru dienu notur sapulces,
kur runa, kas grib un ka grib. Tur nekāda aizlie-
guma nav.

Liepājā policija un politiskā pārvalde pret strād-
nieku oikonomiskam cīņām izved atkal savu terro-
rizešanas sistēmu. Ja pieteic strādnieku sapulces,
tad tur nelieto to paņēmienu, ko Rīgā, t. i. šīs sapul-
ces uz 9. panta pamata nenoliedz, bet gan iespaido
katru sapulču telpu īpašnieku, lai tas sapulču dienā
sapulču sasaucējiem pasaka, ka nav telpu, vai ka
tas dažādu iemeslu dēļ_ nevar dot. Ja gribot, lai
sūdzot-bettaisnībabūšotviņupusē,jonopolici-
jas ienācis rīkojums — strādniekiem telpas nedot,
bet ja sapulce esot sasaukta un pieteikta, tad lai tel-
pas uzsakot tikai paša pēdējā dienā, jo tad vairs ne-
būšot iespējams tas citur atrast un policija nekad ne-
būšot vainīga. Telpu īpašniekiem-buržuazijai jāiz-
palīdzot politiskai, pārvaldei un policijai strādnieku
sapulču terrorizešana, japaliekot par spiegiem un
strādnieku sapulču terrorizētājiem.

To strādnieki! var sagaidīt kā no Liepājas bur-
žuāzijas, ta ari no Rīgas u. c. buržuāzijas. Var sa-gaidīt, ka visa buržuāzija uzņemas šo Judasa lomu
un polītiskās pārvaldes uzdevumā palīdz izspiegot
un jaukt strādnieku sapulces.

Liepājā apavu strādnieku streikā, kur apa-
vu strādnieki izveda tīri saimniecisku streiku,
pec 5 nedēlu streika visi veikalnieki parak-
stīja kollektīvu līgumu, izņemot Plotkinu un
Heidemani, kuri kollektīvu, līgumu neparakstīja
un algu prasības neizpildīja. Pret šīm firmām
streikojošie apavu strādnieku un Liepājas apavu pie-
gādātāju biedrība izsludināja boikotu par to; ka šis
Plotki-ns neapmierinās ar to vien, ka izsūc un uz ne-
bēdu ekspluatē visas Liepājas apavu strādniekus,
bet dod vel darbus_ arī Liepājas cietumniekiem, lai
Liepajas_ cietuma sēdošie strādnieki viņam taisītu
apavu pāri par 20 santimiem: dienā, lai ar to viņš va-
rētu apavu cenu pazemināt, konkurrēt ar citiem apa-
vu veikalniekietn un līdzar to piespiest pazemināt
darba algas un tāda kārta Liepājas apavu, strādnie-
kus vel vairāk izsūkt. Pret šiem Liepājas apavu
veikalniekiem — Plotkinu un Heidemani, kas- tā-
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diem līdzekļiem cenšas izsūkt ne tikai strādniekus,
kas pieviņa strādā, bet arī tos, kas sēd cietumā,
izsludināja boikotu; šo boikotu atbalstīja visa Lie-
pājas sabiedrība. Viņa neiet un nepērk tai veikalā
apavus. Bet Liepājas policija un apbrīnojamā kār-
ta šoreiz arī sociāldemokrātu Liepājas «Strādnieku
avīze" ievieto visus šī Plotkina piesūtītos atsauku-
mus par viņa boikotu un Plotkina apavu reklāmas, cik
labi tos cietuma pagatavo. Par šo sociāldemokrātu lī-
deru streika_ nodevību strādnieki noskaitušies, Polici-
ja nak palīga Plotkinam, vēl ar to,ka uzsaukumu dalī-
tājus sevišķi sestdienu pēcpusdienās un tirgus die-
nas areste,_ notur iecirknī līdz veikalu, slēgšanai, lai
viņi nedabū savas lapiņas dalīt-, kaut gan tās ir at-
jautas, un policijai nav nekādu tiesību ne tās kon-
fiscēt, ne arī citādi apturēt boikota kustību. Liepā-
jas policijas vadība tomēr personīgi Plotkinam nāk
palīga, vienkārši aizturot boikota lapiņu dalītājus.
Tāda kārta policija atbalsta šo neģēlīgo izsūcēju
Plotkinu.

Lai policijai un buržuāzijai būtu vieglāk strād-
niekus viņu oikonomiska cīņā terrorizēt, lai šinī ter-
rorizēšanā policijai būtu lielāki spēki strādnieku
streika, sapulču un biedrošanās brīvības apspiešanai,
strādnieku terrorizēšanā nāk palīgā aizsargi, faši-
sti, baltgvardi un citi ar savām metodēm, ar saviem
paņēmieniem, kā arī ar provokāciju. Aizsargu rī-
cība ir tāda, ka sabiedrībai tā nebūt nav patīkama.

Alsungā aizsargi ir izpostījuši 1905. gadā kritu-
šo revolucionāro cīnītāju piemiņas vietu, kur bijuši
iestādīti 5 ozoli par simboliem šiem 5 kritušajiem', un
izveidota puķu dobe piecstūrainas zvaigznes veidā.
Tur ir «piesējies" Alsungas policists Vīcups un aiz-
sargs Mucenieks, kas ir gādājuši par to, lai šo pie-
miņas vietu izjauktu. Tā kā tam nav bijis nekāda
pamata, tā kā ne uz kāda likuma pamata šīs piemi-
ņas vietas izveidotājus nav varējuši piespiest to iz-
jaukt, tad policists Vīcups un aizsargs Mucenieks
ar saviem puišiem naktī 9. jūlijā neģēlīgā kārtā šo
piemiņas vietu ir izjaukuši, apstādījumus un puķes
izpostījuši,

Par aizsargiem ne vienreiz vien ir dzirdētas
daudz nekrietnākas lietas, pat zādzības. Mērsragā
Kibatu saimniekam nozagtas- alus mucas. Tāpat ir
dzirdēts arī par slepkavībām. Alojas aizsargs Jan-
sons nošāvis strādnieku un mežsargu. Rīgā aiz-
sargs Cipars un citi sašāvuši strādniekus. Viņi bi-
juši «Ugunskrusta" biedri, tā tad atklāti fašisti. Tā-
das un tamlīdzīgas lietas ar aizsargiem gadās ļoti
bieži.

Policijā kalpo ne tikai tādi, kurus atzīmēja Bru-
no Kalniņš, bet tur ir arī daudz tādu cilvēku, kuru
darbība sabiedrībai nav ciešama. Tā skandaliozais
Bruno Kalniņa ziņojums par Bērziņu u. c. polici-
stiem. Kāds policists, kas pat šeit pie Saeimas dur-
vīm dežurē, ir noteikti ugunskrustiešu biedrs — ja
ne atklāts, tad slepens. Viņa vārds ir Zvejnieks. Šis
policists Zvejnieks ar afērām mēģinājis aviācijā da-
būt sev virsnieka grādu, lai viņam dotu speciālu
lidmašīnu, it kā viņš būtu aviācijas virsnieks. Par
afērām viņš savā laikā izsviests no dienesta.

Vēl jāatzīmē tās neģēlības, ar kādām- politiskās
pārvaldes ierēdņi terrorizē strādniekus. Piemēram,
kāds strādnieks no Sarkandaugavas, kam liela ģi-
mene, bet trūcīgi apstākļi, arestēts 1. maijā. Pēc
tam viņš izlaists no cietuma un pēc nedēļas aizvests
uz 6. policijas iecirkni, kur viņu pratinājis tas pats
polītiskās pārvaldes ierēdnis, kas viņu apcietinājis.
Lieta notikusi šādi: Šim strādniekam sacīts: tā ka
Jūs, Sinkevič, dzīvojat ļoti sliktos apstākļos, Jums
ir liela ģimene, tad mēs Jums gribam dot darbu, jo
Jūs esat krietns cilvēks. Mēs Jums gribējām uzlikt
sodu uz Kerenska likuma pamata, bet to neuzliksim,

ja parakstīsit šādu papīrīti: «Sastāvu kommūnistu
partija, bet turpmāk būšu valstiski demokrātisks un
sniegšu ziņas par kommūnistiem 1. Kad strādnieks
atteicies to darīt, viņam teikuši: Mēs Jums uzliksim
«Kerenski" un piespiedīsim; bet ja Jūs uzņemtos tos
pienākumus, ko mēs Jums liekam priekšā, tad mēs
dosimi_ rīkojumu, lai Jūs dabūtu darbu, «Potempa"
fabrika, pie Dannenberga. Arī atalgojums Jums- būs
augstāks. Par to, ka Jūs mums sniegsit ziņas par
kommiūnistiem, Jūs saņemsit speciālu atalgojumu.
Strādnieks Sinkevičs tādam priekšlikumam, tādam
Judasa uzdevumam nav piekritis, jo atzinis to par
lielāko nekrietnību. Viņš tos papīrus nav parakstī-
jis un nav nekādus solījumus devis. Tad polītiskās
pārvaldes ierēdnis, vēl cerēdams, ka varbūt citā
reize viņam izdosies minēto strādnieku pierunāt, pa-
teicis ta: «Tas ir smags uzdevums, apdomājieties
kādu laiku, mēs vēl kādreiz ar Jums par to parunā-
sim,!"

Tas likts priekšā ne tikai vienam strādniekam
vien, bet daudziem, kas arestēti un kam gribēts- «pie-
siet" lietas par piederību pretvalstiska! organizāci-
jai, par streiku, par strādnieku organizēšanu fabri-
kas u. t. t.

Minētos strādniekus arestē, patur dažas dienas
politiskā pārvaldē un pie tam liek priekšā parakstīt
papīru: «Esmu demokrātiski domājošs pilsonis, bū-
šu valstisks un sniegšu ziņas par kommūnistiem."
Ja strādnieki to nedara, tad pret viņiemi lieto terro-
ru, ja ne citu, tad «Kerenski". Ja viņus uzreizi ne-
var piedabūt polītiskās pārvaldes uzdevumu veik-
šanai, tad pret viņiem lieto «Kerenski" tik īgi, ka-
mēr beidzot kādu izdodas piespiest.

Šāda provokācija, loti plašos apmēros notiek
gandrīz ar katru cilvēku, kas tikai izteic kādu krei-
sāku domu. Šādus paņēmienus izlieto pret katru
apcietināto. Visiem pieprasa parakstīt minēto so-
lījumu. Ja viņi to negrib darīt, tad dažreiz viņus
piespiež ar varu. Cilvēku ar varu piespiež melot,
sniegt ziņas par to, ko viņš dzirdējis no pārējiem
strādniekiem u. t. t.

Ir taču skaidrs, ka fabrikā strādājošie strādnieki
savā starpā sarunājas. Tur dzird izteicam dažādas
domas gan par sociāldemokrātiem-, gan par pilso-
ņiemL gan arī par Padomju savienību, gan Vāciju. Ja
nu kāds strādnieks pārējiem strādniekiem ir izrādī-
jis simpātijas pret Padomju savienību, vai arī krei-
sajiem strādniekiem, un viens no strādniekiem- par
to ir ziņojis, tad politiskā pārvalde šo cik necik
kreisāk domājošo strādnieku terrorizē, vajā un iero-
sina lielu tiesas prāvu, lai tikai pierādītu, ka polīt-
parvalde spējīga katru kommūnistu, katru strādnie-
ku kustības darbinieku, kas kritizē kapitālistisko ie-
kārtu, notvert un apkarot katru buržuāzijai nevēla-
mu politisku novirzienu.

Strādnieks, kas politiskai pārvaldei devis solī-
jumu pakalpot, bieži vien nav politiski izglītots, ne-
attīstīts, viņš ir polītisks analfabēts un nesaprot, ka
par šāda uzdevuma veikšanu sabiedrība viņu uzska-
ta par Judasu, nostāda to blakus katram provokāto-
ram, spiegam un nelietim, kas izspiego citus, strād-
niekus, citus biedrus. Tādam politiskam analfabētam
arī nav saprotama tāda solījuma nozīme,* kādu no
viņa ir izspiedusi politiskā pārvalde, padarot viņu
par mironi sabiedriskā dzīvē; tāpēc arī politiskai
pārvaldei izdodas dabūt dažādas ziņas. Par cik tās
ir pareizas attiecīgo strādnieku iesēdināšanai, uz to
neskatās: tās_ ir «aģentūras ziņas", un tās ir vaja-
dzīgas, lai strādniekus uz Kerenska likuma pamata
iesēdinātu cietumos.

Šādas ziņas _ no atsevišķiem strādniekiem iz-
spiež ar piedraudēšanu un pat ar sišanu. Ar sišanu
ir piespiesti apliecināt, ka tas viss ir pareizi, ko po-
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lītiska pārvalde lek priekšā lieicināt. Tādas, lūk, ir
tas aģentūras ziņas! Uz šādu «pierādījumu" pama-
ta tad_ arī strādniekus neskaitāmās prāvās notiesā.

Šādi strādnieku un vispār masu demoralizējoši
gadījumi notiek plašos apmēros. Par to mums ir
loti plašas ziņas. Nemaz neizmeklē, vai strādnie-
kam.ir kādi sakari ar kādas tur kreisās, kustības dar-
biniekiem, vai nav, bet piespiež viņus to apliecināt
masu apmēros — tikai, lai aģentūrai būtu visas va-
jadzīgās «ziņas", lai cilvēku notiesātu.

Savādi, kā var brīnēties buržuāzijas rakstnie-
ki, mācītāji, pīpiņu bērtas, skalbes, ķēniņi un citi, ka
Latvijas tautā vairs nav nekādas morāles, nekādas
noteiktības: tēvs izlieto nekrietnus līdzekļus pret
saviem bērniem, māsa pret brāli, brālis- pret māsu
un brālis pret brāli.

Valsts mērogā — ar valsts varu un par valsts
līdzekļiem plašos apmēros tiek kultīvēta masu izva-
rošana, jezuītisms par tautas sanestiem grašiem caur
politisko pārvaldi, policiju un Iekšlietu ministriju. Es
gribu teikt, ka tas notiek ar iekšlietu ministra ziņu,
un iekšlietu ministris ir viens no valsts un valdības
vadošām personām. Tā tad galvenā kārtā jūs, bur-
žuji tiekat apvainoti par sabiedrības pagrimšanu;
jūs taisni veicināt slepkavības, izvarošanas un citas
cūcības. Policija pat māca un spiež to darīt, lai
strādnieks pret strādnieku pazaudētu katru cilvē-
cisku un sabiedrisku goda jūtu.

Kādas goda jūtas, iekšlietu ministra Kungs, var
būt strādniekam, ja viņam pret savu gribu jāparak-
sta solījums: «Būšu demokrātisks, būšu valstisks un
sniegšu politiskai pārvaldei ziņas par kommūni-
stiem." Kāda tur var būt morāle, ja strādniekam
jāsniedz ziņas, kas iznīcina viņa biedru? Ja viņš šīs
ziņas nesniedz, tad pret viņu pašu lieto terroru,
lieto Kerenska likumu un visādi citādi to terrorizē,
kamēr izspiež no viņa melus, kamēr viņš liecina ne-
pareizi. Ja policijai un politiskai pārvaldei vaja-
dzīgs, tad viņatn jāsniedz šie meli «aģentūras zi-
ņām". Sakait, kāda tad nu var būt tautā morāle!
Vislielākais riebums rodas- katram kaut cik godīgam
cilvēkam — vai tas būtu kreisais, vai labais, vai de-
mokrātiski, vai citādi domājošs pilsonis, Katram būs
zināmas goda jūtas.

Par Judasa darbiem saņem Judasa grašus, Ju-
dasa atlīdzību, Judasa peļņu ?— striķi, nevis tāpēc,
lai viņu uzkārtu, bet lai viņš pats pakārtos. Tāda,
lūk, ir tā morāle, ko Iekšlietu ministrija ar varu ie-
dzen Latvijas strādniekos, mūsu Latvijas- tautā; tādu
morāli kultivē mūsu valsts iestādes, Iekšlietu mini-
strijas iestādes. Strādniekam, kas par grašiem ir
pārdevis savu brāli, kas par grašiem ir pārdevis sa-
vus- vecākus, kad viņu sāk mocīt sirdsapziņa, iedod
striķi, lai viņš pakārtos.

Ja runā par tautas pagrimšanu, tad tāda, lūk, tā
pagrimšana ir. Pret pagrimšanu sakās cīnāmies
arī Pīpiņu Berta, Skalbe, Keniņš u, c, bet jāsaka, ka
tā nav nekāda cīņa pret šādām valsts iestāžu rīcī-
bas metodēm, ko sakās vedam skalbes, ķēniņi u. c,
kas buržuāzijai savu politisko uzdevumu visādi pa-
līdz realizēt.

Mēs uzstājamies pret Iekšlietu ministrijas bu-
džetu, jo tur tautas graši, strādnieku graši, zemnieku
graši, ko iekasē gan nodokļu, gan citādā veidā, aiz-
iet tikai strādnieku un zemnieku spīdzināšanai, me-
šanai cietumos, kalšanai važās un dzīšanai morāli-
skā un materiāla purvā buržuāzijas maku pildīšanai.

Talak Iekšlietu ministrijas budžetā ietilpst arī
baznīca. Ari baznīcai paredzētas prāvas summas
— apmēram 197.000 latu.

Kādu lomu tagad izpilda baznīca? To mēs jau
varam redzēt no tiem vīreļiem-, ko sagatavo par
baznīckungiem. Tā piemēram teoloģijas fakultātes
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students Priede dien policija — tanī pašā policijā,
kura savu uzdevumu veic ar nupat manis apzīmē-
tam metodēm. _Šis Priede k teoloģijas- fakultātes
students un reize arī polītiskās pārvaldes aģents, —
Politiskas pārvaldes aģents un arī teoloģijas fakultā-
tes students ir kāds uzraugs politisko ieslodzīto are-
sta telpas Rīgas rajonā. Šisvīrs kā teoloģijas fakul-
tātes students nekaunas lūrēt pa «mazo lodziņu" ta-
nī laika, kad sievietes atrodas atejas vietā. Redziet,
tāda morāle ir šim_ teoloģijas fakultātes studentam!
(Starpsauciens.) Jūs varat to saukt par kriminālo
pārvaldi, bet tur uz durvīm ir uzrakstīts «politiskā
pārvalde". (Starpsauciens'.) Nē, tas nav Priede,
bet kadscits teoloģijas fakultātes students ar pala-
mu «rozā. puika". Viņam ir daudz vārdu. īstais
vārds, ka jau katram polītiskās pārvaldes aģentam,
mums- nav zināms.

Mācītāji arī citādā ziņā ne ar ko neatšķiras no
parejiem_ tautas apspiedējiem un izsūcējiem. Arī
morāliska ziņa. viņi ir galīgi deģenerējušies. Tā pie-
mēram, mācītājs Beldavs, kas parādīja savas simpā-
tijas Hitleram ar prasību žīdus kastrēt. Tāpat kuģu
rēderis, Stukelis ir taču katoļu mācītājs. Viņa rē-
dereja gan laikam vismazāk ir jūrnieku atzīta, jo
visneapmierinātākie ir tie jūrnieki, kas spiesti iet
strādāt pie viņa. _ (Starpsauciens.) Viņš aizbraucis
papildināties savas zināšanās. — Šis Stukelis ne-
vien strādniekiem, bet arī plašai sabiedrībai ir pazī-
stams ar savu kuģu slīcināšanu. Šim Stukelim ne-
interese tas, cik vērtas ir kuģu komamdu-jūrnieku
dzīvības. Viņam nav nekāda interese, kad tikai ro-das pelņa no ta, ka dažu labu kuģi var nogremdēt.

Talak par mācītajiem Rimbenieku, Tēriņu un
kādu Vilciņu, kuri pat melus kultivē plašākā apjomā,
stāsta no kanceles ...

Priekšsēdētājs P_. Kalniņš: Deputāt Gulbi, to es
nevaru pieļaut, ka Jus apgalvojat, ka mūsu deputāti
Rimbenieks un Tēriņš kultivē melus. Saucu Jūs pie
kartības!

O. Gulbis (turpina): Jā, bet kā citādi lai apzī-
mē viņu izteicienus-, ja viņi stāsta no kanceles, kaPadomju savienība matēs ēdot savus bērnus? Tā-
das lietas nav notikušas-; ja tādas būtu- notikušas,
tad par to sabiedrība_ būtu pacēlusies liela brēka.
Es varu iedomāties, kāda brēka būtu, ja tādas, lietas
būtu notikušas; bet mušu mācītāji to tomēr pasaka.
Ka lai to citādi apzīmē, ja ne par meliem?

No visa tā, ko 1ir veikusi politiskā pārvalde, po-
licija, baznīca, aizsargi, krievu baltgvardi un fašisti
pagaiuša budžeta gada, redzams, ka Iekšlietu mini-
strijas budžets arī nākošajā gada būs labvēlīgs- vi-
siem tiem, kas uzstājas pret strādniekiem, pret
strādnieku interesēm, pret_ algas- uzlabošanas prasī-
bām streiku gadījumos, kā arī strādniekiem uzstā-
joties strādnieku organizācijās, vai arī preses, bie-
drošanas un citu brīvību lietā. Visur mēs arī turp-
māk redzēsim, ka_budžeta līdzekļus izlietos strādnie-
ku apspiešanai, sākot no politiskās pārvaldes un bei-
dzot ar mācītajiem, kā arī tiem jaunsaimnieku bie-
driem, kuri sakas stādot sev par uzdevumu apkarot
hitleriešus, fašistus, krievu baltgvardus, monarchi-
stus, biežus. Visus:uzbrukumu s- ar budžeta līdzekļiem
vērsīs pret kreiso strādniecību; bet pret hitleriešu ap-
karošanu budžets nebūs vajadzīgs, jo nebūs arī pa-
šas apspiešanas. Tiem vīriem neaprobežotas tie-
sības ir bijušas pagājušajā gadā_ un būs arī turpmāk.
Hitleriešu baroni fon Bražes, tāpat citi baroni-hitle-
rieši arī _turpmak_ ieņems augstus amatus. Viņi vēl
pastiprināta kārta nodarbosies ar fašistisku aģitā-
ciju, viņi savu hitlerisko fašistisko- darbību vēl pa-
stiprinās, lai arī Latvijā sagatavotu fašistu asiņaino
bandu terroru pret strādniekiem. Pret tādiem vī-
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riem, luk, nevēršas ne policija, ne politiskā pārvalde,
ne iekšlietu ministra rīkojumi, ne arī kādas represi-
jas. Tos neviens nemēģina savaldīt; bet pret strād-
nieku un zemnieku frakciju Iekšlietu ministrija ar sa-
vu policiju un politisko pārvaldi lieto provokāciju
un pastiprinātu terroru, neatļauj sasaukt sapulces
un runāt, strādnieku un zemnieku frakcijai, nedod
ne vārda, ne preses brīvību; tāpēc strādniekiem! jā-
izsakās- pret Iekšlietu ministrijas budžetu un pret
Iekšlietu ministrijas budžeta pabalstāmiem aizsar-
giem, policiju un politisko pārvaldi; tāpat arī pret
baznīcām un citiem tamlīdzīgiem buržuāzijas iestā-
dījumiem. (P. Ulpes starpsauciens.) Mēs par to lai
sakām «paldies", ka jūs mēģināt izvest to pašu, ko
izved Vācijā Hitlers. Par to lai mēs sakām- «pal-
dies"!

Visi šie soļi Latvija grib noteikti bruģēt ceļu fa-
šismam, kā to savā laikā bruģēja fon Papens, Šlei-
chers un citi Hitlera slepenie aģitatori, par kuriem
driz nāks klajā skandaliozas lietas, tāpat tagad bru-
ģē arī Mīlbergs! Vai Mīlbergs, kas saka, ka pret
mums rīkojoties- saudzīgi, nebūs tas pats, kas bija
savā laikā Šleichers- un Papens, kas- sagatavoja ce-
ļu Hitleram, vai arī iekšlietu ministris Mīlbergs ne-
sagatavos ceļu un Latviju neatdos Latvijas Hitleram
— tādam pašam Hitleram, kāds ir Vācijas Hitlers?
Vai pie mums neievedīs tādu pašu asiņainu bandu
terroru, kādu ieveda Vācijas Hitlers pret strādnie-
kiem? Vai iekšlietu ministris Mīlbergs arī nebūs
līdzi vainīgs par to terroru, ko vērš pret revolucio-
nāriem strādniekiem, pret strādnieku un zemnieku
frakciju fašisti, krievu baltgvardi un arī iekšlietu mi-
nistris Mīlbergs? Lai mēs vēl sakām- paldies! Par
to paldies Jums saka un sacīs Celmiņš un Štelma-
chers, kuriem jūs atļaujat visu — pat strādniekus
šaut un slepkavot. Pēc tam lietas tikai nodod mier-

tiesai izbeigšanai. Ja strādnieki streika gadījumā
notur sapulci pie fabrikas, lai runātu par to, kā pa-
nākt sava oikonomiska stāvokļa uzlabošanu, par to
viņus arestē un notur 2 gadus iepriekšējās izmeklē-
šanas apcietinājumā, vēlāk piespriežot pat 8 gadus
katorgā. Vai par to mēs lai sakāmi jums paldies?
Štelmachers un Celmiņš jums var sacīt paldies par
to, ka par terroru, ko viņi lieto pret strādniekiem,
jus viņus formalitātes dēļ nodevāt miertiesai, bet
strādniekus nododat apgabaltiesai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Gulbi, Jūsu runas laiks izbeidzas!

0. Gulbis (turpina): Tūlīt beigšu! — Ja pagā-
juša gada Iekšlietu ministrijas budžets beidzās ar
visādiem terroriem pret strādniekiem, tad varam- ie-
domāties, ka nākošajā gadā apcietināšanas, terrors
un provokācija pret strādniekiembūs divkārt lielāka.

Strādnieku un zemnieku frakcija, lai gan draud
viņu likvidēt un viņas sarakstu pilnīgi noliegt, cī-
nīsies pret fašisma gatavotājiem un Iekšlietu, mini-
striju, kas gatavo ceļu fašismam — Latvijas hit-
lerismam, lai pēc tam strādniekus kārtu, sistu un
šautu tāpat kā Vācijā.

Atbildība par strādnieku terroru, kas notiks nā-
košajā gadā, kritīs uz Iekšlietu ministriju; tāpēc
strādniecība" uzstājas pret iekšlietu resora budžetu.

Nākošajā sēdē turpināšu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priek-
ša sēdi slēgt. Vai būtu kādi iebildumi? Iebildumu
nav. Tas pieņemts. —

Nākošā sēde būs 27. jūnijā pīkst. 10.
Sēde slēgta. , ;;;;

(Slēgta pīkst. 15.15.)

VI sesijas 21. sēde 1933. gada 27. jūnija.
(Atklāta pīkst. 10.03.)

Saturs.

1. Prezidija ziņojumi 834
2. Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (kārtē-

jie izdevumi):

Mi Kaļļistratovs (vecticībnieks) ...... 834
A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-

tija) ? 834
J. Pommers (pareizticīgo un vecticībnieku vē-

lētāju un apvienoto krievu organizāciju irak-
cija) 837

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija) ... 843
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 846
V. Lapinskis (Latvijas poļu katoļu frakcija) . . 850
J. Bērziņš (zemnieku savienība) 852
L. Špolanskis (Latvijas pagastu un apriņķu

pašvaldību krievu darbinieku apvienība) . 858
J. Muižnieks (Latgales kreisais sociālists) . . 861
K. Beldavs (kristīgais darba bloks) 865

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

A. Dinbergs (dzelzceļnieku, valsts darbinieku,
amatnieku un strādnieku arodnieciskā ap-
vienība) 866

3. Nākošā sēde 870

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta! —

Dienas kartība: Prezidija ziņojumi un valsts
budžets 1933./34. saimniecības gadam. Iebildumu
pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņem-
ta. —

Pie pirmā dienas kartības punkta prezidijam 1 ne-
kas nav ziņojams. —

2. dienas kārtības punkts — valsts bu-
džets 1933./34. saimniecības gadam. Turpinās de-
bates par kārtējo izdevumu VII dalu — Iekšlie-
tu ministriju. Vārds deputātam Zālītēm. De-
putāta Zālītes nav zālē. Vārds deputātam Lapin-
skim. Deputāta Lapinska arī nav zālē. Vārds de-
putātam Kallistratovam.

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krievi-
ski)*).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Erniņam.

A. Erniņš: (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Godātie deputātu kungi! Tā jau ir parasta

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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lieta, ka par Iekšlietu ministrijas budžetu katru gadu
iedegas lielas un plašas debates. Ja paskatāmies,
kas šogad debatēs jauns ir nācis klāt, sevišķi runā-
jot par opozīcijas runātājiem, ko viņi_ jaunu patei-
kuši pie tā, kas pateikts jau pagājušajā un aizpaga-
jušajā gadā, tad jāsaka, ka visas runas ir bijušas tas
pašas vecās, no jauna nekas nav atrasts, ko pār-
mest Iekšlietu ministrijai.

Man jāatzīmē, ka Bruno Kalniņš te daudz ru-
nāja par policijas ierēdņu pārkāpumiem, bet esvaru
pateikt vēl vairāk, proti — ka ierēdņu pārkāpumi
atrodami ne tikai iekšlietu resorā, bet arī citos re-
soros. Starpība ir tikai tā, ka Iekšlietu ministri-
jas ierēdņiem par viņu izdarītiem pārkāpumiem uz-
brūk, bet citu ierēdņu kļūdas neredz. Ja sociālde-
mokrāti gribētu painteresēties, kas- notiek citos re-
soros, piemēram, kas notiek Satiksmes ministrijā,
slimo kasēs, mežu departamentā un citur, tad Zei-
bolta kungs viņiem varētu daudz ko pastāstīt, kā
viņam jāaizstāv zemākie kalpotāji no administrāci-
jas sodiem, kas ker darbiniekus ik par katru sīkumu.
Es domāju, visiem, vajadzētu saprast, ka noteikumus
vieglāk izdot nekā realizēt. Bieži vien ir tā, ka no-
teikumi prasa vienu, bet dzīvē ierēdnim jārīkojas
gluži citādi, nekā to prasa noteikumu burts.

Bet kas nu izrādās? Izrādās, ka citu resoru ie-
rēdņus tomēr cenšas» aizstāvēt, cenšas paglābt no
administratīviem' sodiem, turpretim Iekšlietu mini-
strijas ierēdņu pārkāpumus sociāldemokrāti aizvien
redz par daudz smalki — redz un nemitīgi uzbrūk šī
resora ierēdņiem. Kāpēc tas tā? Tāpēc, ka policijā
strādā maz sociāldemokrātu; tur nav viņu piekritē-
ju, tāpēc arī viņi izgāž visu asumu pret policiju.

Kas attiecas uz Bruno Kalniņa kunga minēto
Gulbenes gadījumu, tad man jāsaka, ka tas nav no-
pietni ņemams. Es nekādi nevaru saprast, kā po-
licijas priekšnieks Bērziņš, cienījama persona, būtu
tik aizskaroši izteicies par deputātu Kukaini. Šis
i-zteiciens: «Kas tu esi par kukaini? — Es- domā-
ju,ka tu esi rāpulis!" — tas, nav tik svarīgs argu-
ments, lai ar to nāktu šeit uz Saeimas katedras un
runātu par to tik daudz, kā to darīja Bruno Kalniņš.
Es domāju, ja Gulbenes policijas iecirkņa priekšnieks
ta būtu izteicies par Bruno Kalniņu vai kādu citu
deputatu. tad varētu būt runa par apvainošanu, bet
ja viņš tā ir izteicies- par deputātu Kukaini, kuru
viņš pazīst jau kopš tiem laikiem, kad Kukainis 15
gadu bija_ par Gulbenes pasta priekšnieku, ja par šo
paziņu Bērziņš viņa klātbūtnē tā familjāri izrunājies,
tad tas ir tāds- sīkums, pie kura nenāktos apstāties
un saskatīt tanī kādu policijas ierēdņa noziegumu.

Apstājoties pie tiem pārmetumiem-, kurus iz-
teica deputāts Nuroka kungs, man jāsaka, ka tām
skrejlapiņam, kuras dziesmu svētkos tika no lidma-
šīnas izmestas, dziesmu svētkos tiešām nebija vie-
tas. Es biju pirmais, kas piegāju pie iekšlietu mini-
stra kunga, kurš sedeja pirmajā rindā, un teicu:
«Ministra kungs, vai tas ir pareizi, ka taisni šos na-
cionālos- svētkus grib izmantot nacionāla naida kuri-
nāšanai? To nevajadzētu darīt. Ir diezgan vietu,
kur šo naidu var izpaust." — Mīlberga kungs at-
bildēja: «Ja, ka tad es varu zināt, ko nākošā lid-
mašīna šeit nometīs, ja man likums nedod nekādas
iepriekšējas kontroles- iespējas!" — Es gribētu jau-
tāt Nuroka kungam un Dubina kungam, vai viņii ne-
bija vainīgi pie likuma noraidīšanas, kurš ministrim
šīs iespējas piešķirtu. Viņiem, kas gribēja aizsar-
gāt savu piekritejuveikalus- no boikota, nevajadzēja
uzstāties par to pārgrozījumu noraidīšanu, kas at-
tiecās uz neperiodiskiem preses izdevumiem. Kā
tagad var zinat . ko kurš kurā dienā izmētās? Sa-
kait,_vai var zināt, ko šodien izmētās Daugavpilī vai
Liepājā! Nekas taču iepriekš nav zināms. Kad

vajadzēja grozīt likumu, lai šinī laikmetā, kad poli-
tiskas kaislības_ ir stipri sakarsētas, šādas nejau-
šības būtu novēršamas, tad visi balsoja pret šiem
grozījumiem. Tagad šī rīcība zināmā mērā ir skā-
rusi pašus neaprobežotas- brīvības tīkotājus. Tā-
pēc, kungi, mums jāatzīst, ka tikmēr, kamēr mums
tāda likuma nav, mes nevaram prasīt, lai Iekšlietu
ministrija izdara tādu brīvības ierobežošanu, ko
neparedz neviens mušu republikas likums,

Ņemsim' to pašu boikota jautājumu. Preču boi-
kotu ir sludinājušas arī sociāldemokrātu organizā-
cijas. Lapiņas, kas bija izkaisītas dziesmu svētkos,
bija rakstīts, lai neejot pirkt žīdu veikalos; bet arī
jus, sociāldemokrātu kungi, esat izplatījuši tādas la-
piņas, laineejot pirkt citos veikalos. Jūs, kungi, ta-
ču atcerēsities, kā deputāts Višņa no šīs katedras
aizstāvēja boikota lapiņu izplatītājus, kurus jūs ai-
cinājāt strādniecību un vispārīgi darba tautu neiet
pirkt preces zināmos Rīgas veikalos, tāpēc ka šie
veikali neesot nokārtojuši savas saistības, ar strād-
niekiem. Ta tad no vienas puses jūs, šādu brīvību
pielaižat, bet no otras puses atkal prasāt, lai citiem
tādu brīvību ierobežo. Ja kas nāk jums par labu,
tad tas- ir pieļaujams, bet ja tas nāk par labu ot-
rai puseu tad tas, pec jūsu domām, jau ir ierobežo-
jams. Ka jau teicu
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grozīts, tikmēr šādam nevēlamām parādībām ir ie-
spēja izvērsties diezgan plaši.

Runājot par polītiskām brīvībām, par kurām- šeit
žēlojas deputāts Bruno Kalniņš, tā objektīvi šo lie-
tu ņemot, jāsaka, ka tādu valstu Eiropā nav daudz,
kur būtu tik plašas politiskas brīvības kā pie mums
Latvija. Tas tā ir tāpēc, ka mūsu policijas, ierēdņi
un aizsargi iekšlietu ministra vadībā — neattieci-
nāsim to šoreiz tieši uz iekšlietu ministri Mīlbergu
vien, bet uz visiem iepriekšējiem ministriem —
vis-rupīgak apsarga Latvijas pilsoņus un starp tiem
visrūpīgāk apsargaarī strādnieku organizācijas —
nebūt ne sliktakka pilsoņu organizācijas. Policija
un aizsargi sarga arīstrādnieku organizāciju darbī-
bu, preses- brīvību, vārda un sapulču brīvību un arī
streika brīvību; tāpēc, kungi, velti še skumt un
stumdām ilgi žēloties, ka mums trūkst polītiskās brī-
vības.

Jāsaka, ka taisni tiem, kas aizstāv III interna-
cionāli, ta brīvība nebūt nav mazāka kā tiem, kas
šo internacionāli apkaro. Ja nu arī policija ir ķēru-
sies klāt vienam otram no strādnieku rindām, tad
sakait, vai ir iespējams pateikt, kurš tad nu ir tas
2,5 internacionāles aizstāvis, un kurš ir pilnas III
internacionāles aizstāvis! Pašu strādnieku rindās
šinī ziņa ir diezgan liels sajukums, jo te nekādi jūs
nevarat novilkt pat mazāko robežu. Jūs, paši, so-
ciāldemokrāti zināt, cik Bruno Kalniņa kungam- ir
bijusi liela cīņa viņa sapulcēs un sanāksmēs, kurās
runātāji jāieslēdz ar dzīvu ķēdi, lai aizstāvētu tos
no III internacionāles piekritēju uzbrukumiem. Un
jus vel gribat, lai policija, tā sakot, izkristallizē un
izlasa visus tos, kas ir gājuši pa kreisi vai pa labi!
Es domāju, tas ir diezgan grūti izdarāms, tāpēc jums
nepienāktos prasīt no policijas to, ko paši savās mā-
jas nespējat.

Man liekas, ka politiskā brīvība Latvijā ir diez-
gan liela. (Starpsauciens.) — Nē, gals tai nav
jādara! Es tikai gribu teikt, ka Latvijā ir diezgan
plašas iespējamības ka preses brīvībai, tā vārda brī-
vībai, tāpat arī sapulču un streiku brīvībai.

Manliekas, sociāldemokrātu kungi, lieta ir šā-
da_: ja jusgribat, lai šāds stāvoklis pastāvētu vien-
mēr, tad ļus nevarat izgudrot nekā labāka par to
iekārtu, kāda tagad ir Latvijā. Jūs redzat, ka vi-
sur, kur valdības nosveras vai nu pa labi, vai pa
kreisi, tur uzreiz arī visas brīvības pazūd. Tā tās
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pazuda Krievija, pazuda Vācijā un pazuda Itālijā.
Pietika valdībam_ tikai drusku nosvērties pa kreisi,
vai pa labi, un jūsu organizācijas tūlīt tika apklusi-
nātas. Jus tiešam nevarat uzradīt neviena cita pie-
mēra, ka vēl_ citādi varētu iekārtot iekšlietu resora
darbību, lai jus nezaudētu arī to, kas jums šodien ir.

Es gribētu te konstatēt: ja ir kāda iestāde, kas
aizstāv strādnieku organizācijas un strādnieku ku-
stību visuma, tad ta ir Iekšlietu ministrija ne tikai
Mīlberga kunga persona, bet arī visi iepriekšējie
iekšlietu ministri un viņiem padotā policija un aiz-
sargi; visur viņi ir aizstāvējuši un aizstāv demo-
krātisko iekārtu no sagraušanas, Tāpēc opozicijas
uzbrukumi, it ka jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partijas iekšlietu ministris palīdzētu sagraut demo-
krātisko iekārtu, ir pilnīgi nepamatoti. Es esmu dzi-
ļi pārliecināts, ka arī paši runātāji tam netic.

Priekšsēdētāja biedrs- K. Pauluks: Vārds de-
putātam Pommeram.

_ J. Pommers- (pareizticīgo un vecticībnieku vē-
lētāju un apvienoto krievu organizāciju frakcija):
Augstais nams! Man uz visnoteiktāko jāprotestē
pret to negodīgo muldēšanu, ar kādu šeit uzstājās
kreiso pārstāvji... (starpsaucieni) —

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu netraucēt runātāju!

J. Pommers (turpina): ... pret mani personī-
gi un pret pareizticīgo baznīcu. (Starpsauciens pa
kreisi: «Laikam vajāšanas mānija!") Es uzrādīšu
dažus piemērus.

Marksistu runātāji šeit apsūdzēja mani, ka es
esot monarchists, un ka monarchisti stāvot pareiz-
ticīgo baznīcas priekšgalā. Man kā Latvijas suve-
renas republikas pilsonim (starpsauciens: «Labs tu
esi!") Jads apvainojums liekas ļoti smags. Es es-
mu zvērējis uzticību šai republikai (starpsauciens:
«Ķeizaram vai?") — tāpat kā jūs- — un ne-
viena gadījuma neesmu šo uzticību lauzis. (Ķ. Dē-
&-7W_ starpsauciens: «Vai ķeizaram nebija uzticības
zvērēta?!") Vai Jūs, Dēķena kungs, nezvērējāt uz-
ticību Nikolajam II? (Ķ. Dēķens no vietas: «Savā
sirdī — nekad!") Tad Jums ir divi, zvēresti, di-
vas sirdsapziņas. (Starpsauciens pa kreisi: «Bet
kas Jus_ atsvabināja no zvēresta Nikolajam'?!" —
Priekšsēdētāja biedrs zvanī.)

Ja jums būtu kādi fakti, ar kuriem jūs varētu
pieradīt, ka tiešām es esmu monarchists, t. i. ka es
piederu pie šīs Latvijā neatļautās partijas, tad jūs
ar tādiem būtu nākuši. Neapšaubāmi, kad jūs- pra-
sījāt izraidīt no Latvijas monarchistus un hitleriešus,
jūs būtu prasījuši izraidīt arī mani. Jums tādu fak-
tu nav, jo tādu pavisam nav. Bet kad jūs nākat
šurp bez faktiem un dokumentiem- un apgalvojat, ka
es, pareizticīgo baznīcas galva, esmu monarchists
un ieturu monarchistisku virzienu, tad tā ir tukša,
negodīga muldēšana un vairāk nekas.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu nelietot tādus asus vārdus!
. _ J. Pommers (turpina): Tālāk marksistu runā-
tājs apgalvoja, ka pareizticīgo baznīcā archibīskaps
Jānis Pommers neatzīstot neko citu kā tikai pats se-
vi, ka viņa priekšā visi sinodes- locekļi trīcot un dre-
bot; archibīskaps viņus gandrīz sviežot ārā. —
Atkal kaila un ļaunprātīga nepatiesība! Ja šis ru-
nātājs būtu ieskatījies baznīcas noteikumos, ja šis
mūžīgais students būtu nolicis eksāmenu baznīcas
tiesībās, tad viņš zinātu, ka pareizticīgo baznīcas- si-
nodē sēd ne tikai archibīskaps vien, bet arī citi; ar-
chibīskapam- šinī sinodē ir tāpat tikai viena balss kā
jebkuram citam sinodes loceklim, un visus jautā-

jumus izlemj vairākums. (Starpsaucieni.) Katrā
gadījuma vairākums bīskapam var uztiept savu gri-
bu, bet ne bīskaps vairākumam. Tikai stulbums
gul pamata tādam apgalvojumam, ka visi trīc un
dreb archibīskapa priekšā. Sinodē sēd ļaudis ar lo-
ti augstu izglītības cenzu un loti augstu sabiedrisko
stāvokli, kuri nekādā, ziņā nav atkarīgi no archibī-
skapa
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priekša, bet kuri katra gadījumā var brīvi, noteikti
un skaidri izteikt savas domas. (Starpsaucieni.)
Protams, viņi to arī dara.

Deķena kungs prasīja, kad sasaukšot koncilu.
Jau priekš gada es devu rīkojumu koncilu sasaukt.
J a tad jūsu laikraksti un jūsu runātāji atkal pauž no-
teiktu nepatiesību, _ sacīdami, ka es bremzējot koncila
sasaukšanu. Kapec koncilu nesasauca? — Tāpēc,
ka no vietām ienāca atbildes no prāvestībām, ka ta-gadējo grūto materiālo apstākļu laikā koncilu sa-
saukt_ neesot iespējams, jo tas baznīcai izmaksāšot
ļoti dārgi. Faktiskie apstākļi ir tādi, bet nevis citādi,
ka to šeit tēloja marksistu runātājs. (Starpsaucieni.)

Marksistu runātājs šeit lūdza Augsto nam-u pa-
reizticīgo baznīcai atraut valsts pabalstu, tāpēc ka
šinī baznīca esot konstatēta vesela rinda piesavi-
nāšanos. Man jākonstatē, ka visas tās summas, ko
baznīcai ir asignējusi valsts, visos gadījumos ir iz-
lietotas tieši tiem mērķiem, kuriem tās ir asignētas.
To ir konstatējusi ir Valsts kontrole, ir baznīcas
kontrole.

Tai pašā laikā nenoliegšu, ka no tiešām, speci-
ālam, baznīcai piederošām summām dažas amata
personas ir šo to piesavinījušās un šai noziegumā arī
pieķertas. (F. Berga starpsauciens.) _ Diemžžēl, jā-
saka, ka tagad, ietērpušies jēra drebēs, baznīcā ie-
kļūst arī marksisti, un tie tad arī izdara piesavinā-
šanos.

Viens_ piesavināšanās gadījums noticis Pētera
Pāvila brālība. Tikko piesavināšanos pienāca, tik-
ko piesavināšanos konstatēja, baznīcas iestādes vai-
nīgo Konstantīnu Dorinu tūliņ nodeva prokuroram.
Tiesas izmeklēšana tagad ir nobeigta, un lieta no-
dota iztiesāšanai Rīgas apgabaltiesas 3. krīminālno-
daļai. Mes viņu nesaudzējām un nekad arī nesau-
dzēsim tādus cilvēkus, jo neturamies pie tādiem ie-
skatiem ka dažas polītiskās partijas, kur zagli, kas
ir aplaupījuši bankas un dzelzceļus, ir godājami
ļaudis.

Tādu pašu taktiku mēs ieturējām arī pret otro
piesavinātāju, ko pienāca piesavināšanā — pret
Kirilu Zaicu.. Kirils Zaics piesavinājies prāvas- ka-
tedrālei piederošas summas. (E. Radziņš no vietas:
«Zaics taču bija Dieva vietnieks!") Tikko Zaicu
pienāca piesavināšana, tūliņ izdarīja pārbaudes, ap-
skatot visus dokumentus un lietas. Konstatēts, ka
piesavināšanās izdarīta ļaunprātīgi, ka piesavināša-
nas izdarīta, lietojot dažādus iepriekš pārdomātus
piesavināšanās paņēmienus, kā, piemēram, neierak-
stot attiecīgas_ summas grāmatās, ierakstot tās- sa-
mazinātā veidā, ierakstot rēķinus sagrozītā veidā,
palielinātā veidā u. t. t. Tikko šie pārkāpumi bija
konstatēti, tūliņ pret šo baznīcas darbinieku tika ie-
rosināta formāla izmeklēšana. Šī izmeklēšana ta-
gad velkas jau ilgāku laiku. Tā tad nav taisnība, ko
te marksistu runātājs teica, ka mēs vairoties no iz-
meklēšanas, un slēpjot zagļus. (F. Bergs no vietas:
«Baznīca zog! Ko tad citu lai dara!")

Cik lielas summas Zaics piesavinājies, tas vēl
nav noskaidrots, jo izmeklēšana vēl nav nobeigta.
Neslēpšu, ka jau tagad ir skaidrs, neapšaubāmi
skaidrs, ka marksistu aizstāvamais, marksistu oficio-
za aizstāvamais Kirils Zaics tomēr ir piesavinājies
ap miljonu rubļu. (Saucieni pa kreisi: «Kur tad tik
daudz naudas ņēma?")

27*
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Šeit daži marksisti cēla iebildumus, ka lieta ne-
esot tūdaļ nodota prokuratūrai. Šie iebildumi ir cel-
ti aizizglītības trūkuma, aiz tā iemesla, ka iebildu-
mu celejs nav vel nolicis eksāmenu baznīcas tiesī-
bas. Ja viņš šo eksāmenu būtu nolicis, tad viņš zi-
nātu, ka katrs baznīcā kalpojošais vispirms ir padots
baznīcas tiesai, baznīcas izmeklēšanai un tiesāšanai.
Ja pec lietas noskaidrošanas izrādītos, ka vainīgais
ir arī no valsts tiesas vajājams, tad lieta tiks no-
dota, prokuratūrai,

Pretēji marksistu runātāju apgalvojumiem, kon-
statēju šeit, ka nevienu soli pret noziegumā apvai-
noto Zaicu, kuru tik sirsnīgi un cītīgi aizstāv marksi-
sti un marksistu laikraksts, es'neesmu spēris personī-
gi, viens. Ir sperti tikai kollēgiāli soļi, pie kam šaikol-
Jeģija sinode sed ne_ tikai, garīgo likumu pratēji, bet
arī augstas kvalifikācijas laicīgo likumu zinātāji —
Latvijas augstāko tiesujocekļi. Tā tad visi tie soļi,
kas ir sperti, neapšaubāmi ir sperti stingrā saskaņā
ar baznīcas un arī ar valsts likumiem.

Ka tas redzams , no visas runātāja-marksi-
sta runas, viņš savai runai materiālus ir smēlies no
oficiOziem. Tikai no tiem! Diezgan savāda parā-
dība ir ta, ka šie marksistu oficiozi, kuriem vairāk
reižu ir nosūtīti atsaukumi sakarā ar to, ka viņi bija
sarakstījuši kailu nepatiesību, nevienu reizi, pretēji
likumam, šos atsaukumus nav nodrukājuši. Tas
laikam darīts ar provokatorisku aprēķinu, lai uz
šiem nepatiesajiem laikrakstu, ziņojumiem šeit Saei-
ma varētu atsaukties kā uz neapgāztiem, neat-
sauktiem.

Zīmīgi, no kurienes, paši šie laikraksti, šie jūsu
oficiozi ir smēluši šīs ziņas. Jūsu runātāji sacīja —
«no garīdzniekiem". — Kas- tie par garīdzniekiem?
Tur minēti divi vardi. Vispirms minēts kāds Solo-
vejs-Soloveičiks. Šis Solovejs-Soloveičiks vecos
cara laikos apkalpoja Rasputjinu; lielinieku laikā
viņš bija jau izcils- komisārs Maskavā, bet 1924. ga-
da šis Solovejs-Soloveičiks — varbūt, viņš ir mū-
su Solovejčika radinieks — iebrauca šeit Latvijā
un uzdevās par archibīskapu. Viņš teicās iebraukt
Amerika, bet Amerikas pārstāvniecība, izskatot vi-
ņa dokumentus, nebija atradusi pierādījumus, ka viņš
ir ordinēts par bīskapu, ka viņš ir Sanfranciskas bī-
skaps,_ un tapec liedza viņam- iebraukt Amerikā.

Pec tam šis Solovejs-Soloveičiks mēģināja ap-
mesties Latvija un griezās pie manis, lai es aplieci-
nātu Latvijas valdībai, ka viņš ir archibīskaps. Iz-
skatījis viņa dokumentus, es redzēju, ka viņš ir pro-
vizors, bet par to, ka viņš būtu ordinēts ga-
rīga kārta, ka viņš būtu bīskaps vai archi-
bīskaps, viņam nebija neviena dokumenta no patri-
archa. _ To jums var apliecināt tie Iekšlietu ministri-
jas ierēdņi, kuri kopa ar mani apskatīja šos doku-
mentus.

Ta tad šis Solovejs-Soloveičiks nav ne garīdz-
nieks, ne bīskaps, ne archibīskaps; viņš ir tas, ko
krievi sauc par „caM03_.aHen" — nepiederošu ti-
tulu un nepiederošuposteņu piesavinātājs. — Viņa
lieta es stājos sakaros arī ar patriarchu, jo Solovei-
čiks sacīja, ka patriarchs viņu iecēlis amatā; bet
es saņemu zīmīgu atbildi: nekad Solovejs-Solovei-
čiks Maskavas patriarchātā par bīskapu ordinēts
nav; nekad viņam nav dota vieta Sanfranciskā kā,
archibīskapam; nekad viņš nav bijis patriarchātā
garīdznieks; mes pat nezinām, vai šis Soloveičiks
ir kristīts! Ta man atbildēja patriarchs. Bet mūsu
sociāldemokrātu oficibzs sauc šo cilvēku par archi-
bīskapu uncite viņa rakstus kā archibīskapa rakstusi.
Tas vel būtu saprotams citā zemē, kur Solovejs-
Soloveičiks varbūt būtu nezināms un nepazīstams;
bet Latvija šo Soloveju-Soloveičiku mēs visi labi
redzējām un labi sapratām, Tagad pakalpīgie mark-
sisti šī Soloveičika rakstus cītīgi drukā savos ofi-

ciozos ka garīdznieka rakstus. (Sauciens no vietas:
«Laikam ir viņu bīskaps!") Es arī domāju, ka viņš
ir viņu bīskaps!

Vēl viens vaibsts, viens ļoti zīmīgs vaibsts ir
tas, ko redzam Padomijas laikrakstos. Šis Solovejs-
Soloveičiks, kurš tagad nav bīskaps ne Sanfranci-
skā, ne arī kur citur un nekad arī tāds nav bijis,
dzīvojot Montevideo un nodarbojoties ar zāļu paga-
tavošanu kā provizors. Tanī pašā laikā Padomijas
laikraksti bieži vien drukā šī Soloveja-Soloveičika
atreferējumus, piemēram — „0 Hac_poeHH„x cpc
m 3M_xpaunH" šie viņa atreferējumi ir parādīju-
šies «Izvestija's" un dažos citos orgānos, un tas rā-
da, ka šis Solovejs-Soloveičiks neapšaubāmi pieder
pie tā saucamiem „oc_-e.n;oMHTeji_'iem ".Šāda kunga
raksti, laikam, ir vēlami mūsu marksistiem, un tādēļ
arī tie tiek drukāti.

Ņemsim tagad otru informatoru, kura vārds ari
ir minēts marksistu oficiOzos, proti — Zaicu. Es
konstatēju, ka absolūti neapšaubāms fakts ir tas, ka
šis kungs ir piesavinājies lielos- apmēros baznīcas
līdzekļus. Tas ir oficiāli konstatēts baznīcas iestā-
dēs, ir drukāts laikrakstos, tas nav noslēpums.
Tagad, kad šāds baznīcas apzadzējs dod informāciju
par baznīcu, dod informāciju sociālistu oficiozam paī-
so pašu zagšanas lietu, viņi ar lielāko prieku to
saņem, jo tur ir arī tie, kas ir bijuši Somijas bankā,
kas vilcienus savā laikā tramdījuši. Arī «ļoti cienī-
jami kungi"! Palasaities «Melnajā grāmatā", tur
tie ir minēti vārdā!

Es gribu minēt divus piemērus par to, kā šie
djvi kungļ — Solovejs-Soloveičiks un Zaics —
jus ir vazājuši aiz deguna.

Solovejs-Soloveičiks paziņojis mūsu marksi-
stiem, ka es, archibīskaps Jānis Pommers, esot sa-
grābis savās rokās Amerikas mitropolita Platona īpa-
šumus 30.000.000 dollaru vērtībā, t. i. apmēram
150.000,000 latu — tā tad vairāk kā viss Latvijas
budžets. Tā viņiem ziņojis Solovejs-Soloveičiks, un
šie kungi — vai nu aiz stulbuma, vai aiz ļaunprātības
— visu to ņem un nodrukā. «Sociāldemokrāta" 108.
numurā _rakstīts,_ melns uz balta: «Archibīskaps Jā-
nis sagrābis savās rokās 30.000.000 dollaru mitropo-
lita Platona īpašumu." — Vai tālāk vēl var iet stul-
buma, sakait man! Kā es, neizbraucot ne vienu soli
no Latvijas, varēju sagrābt savās rokās ĪSO'.OOO.OOO
latu? Kur tad skatījās Latvijas valdība? Kur skatī-
jās Amerikas valdība? Tāds ķēriens taču būtu jā-
apliek ar prāviem valsts nodokļiem, un šinī krizes
laika_ nodokli no 150.000.000 latu Latvijai viņas bu-
džeta taču nebūtu lieki. Es saku, tur vajaga būt
taisni stulbiem, lai tādu lietu drukātu, un stulbiem-, lai
tadatn ziņojumam- ticētu. Un tomēr tas ir nodrukāts,
it ka tas būtu taisnība.

Es jums minēju vienu faktu; ņemsim' vēl otru —
ka jus un jūsu oficiozu vazā aiz deguna Zaics laik-,
raksta „TpynoBaa Mmcju,".

Jūsu oficiozā,kas domāts krieviem — 22. numu-
ra ir ievietojis kādu ziņojumu pats Zaics ar savu pa-
rakstu. Viņarn darot pāri; viņš 8 gados esot saņē-
mis no kooperatīva un pārdevis 755 pudus baznīcas
sveču un par to saņēmis tik un tik naudas; pelņa bi-
ļusi tik un tik liela, šie (rada ar roku uz kreiso spār-
nu) ir nodrukājuši šo viņa ziņojumu; bet, pārbaudot
grāmatas, ko rakstījis šis pats Zaics ar savu roku,
un kur katra gadījumā atzīmēts, ka viņš dabūjis tik
un tik sveču, izrādījās, ka viņš saņēmis nevis 755 pu-
dus sveču, bet vismazākais 811 pudu. Tas ir kon-
statetspec grāmatām: to ir konstatējusi revīzija un
izmeklēšana. Ta tad viņš ziņojumā ir noslēpis 56
pudus baznīcas sveču. Bet vai jūs zināt, ko tas no-
zīme nauda — 56 pudi sveču? — Tas nozīmē vairāk
ka 10.000 latu jeb, rubļos rēķinot, 500.000 rubļu! Tā
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tad, publicēdami viņa ziņojumus un popularizēdami
zagli, jus esat viņu atbalstījuši taisnības slēpšanā.
(Starpsauciens pa kreisi: «Vai tas zaglis nenāk no
baznīcas vidus?!") — Ne, viņš nāk no kommūni-
stiem! (Starpsaucieni; priekšsēdētāja biedrs zva-
nī. ) — Tādi ir šie marksistu ziņojumi, un tāda ir viņu
patiesība.

Marksistu runātājs minēja kādu rakstu, kurš it
ka cirkulējot krievu sabiedrībā un paužot par mani
loti graujošas ziņas. Kas tas ir par rakstu? Tas
raksts ir visnetīrākais anonims, kādu vien es savā
dzīve esmu redzējis — „XpncTJiHHCKoe HB_t)KeiiHe".
Ir_ rakstiski, ir mutiski man to apliecināja, kad uzzi-
nāju, ka raksts ir parakstīts ar vārdu „HBH>Keim_j".
Kas _ raksta un izplata anonimus, sevišķi ļaunprātīgos
nolūkos, tuvākā goda laupīšanas nolūkos, tas ir bez-
godis. Pec mana ieskata arī tie, kas uz anonimu at-
saucas šeit Augstajā namā no šīs augstās katedras
un mēģina to šai augstāka namā mūsu valstī iegal-
vot par patiesību,_ ir tik pat negodīgi.

Savelkot kopa savus paudumus, Bruno Kalniņš
griezās pie Iekšlietu ministrijas ar tipisko žandarmu
saucienu — „TauiHT_ n ne nyiuaT_" liekot priekšā
ierobežot manas tiesības, jo suverēns bīskaps un su-
verena baznīca Latvijā viņam nav ciešami.

Manu suverenitāti un manas vadītās baznīcas
suverenitāti grib ierobežot ne tikai marksisti vien.
Arī tas pats Solovejs-Soloveičiks ... (smiekli; starp-
saucieni) — jums ir prieks] — Ja viņš, būdams pro-
vizors un lielinieks, ir uzstājies pret mani ar tīri baz-
nīcas varas aktu, tas pierāda, ka viņš ir gribējis gūt
mani savavara, savas varas apjomā, ierobežojot ma-
nas suverēnās tiesības. (Starpsaucieni.) — Nē, tāds
pat ka Jus! Un Soloveičiks turklāt! (Smiekli; starp-
saucieni.) Saprotams, Soloveičikam un tiem, kas vi-
ņu algo, kam viņš kalpo, Latvijas pareizticīgo baz-
nīcas un tas galvas suverenitāte nav vēlama. Tā
viņiem ir skabarga acīs, un viņi karo pret to.

Pret Latvijas baznīcas suverenitāti, kā jūs to
esatlasījuši laikrakstos, karo un uzstājas arī taisni
pretēja virziena ļaudis — galējie labie emigranti, kas
ir izkaisīti pa visu pasauli. Viņi man atklāti pārmet
gan laikrakstos, gan citos rakstos, ka es esot nošķīris
Latvijas pareizticīgo baznīcu no Maskavas un ar to
— » HapvirtH-ji chhhctbo". Bija mēģinājums padarīt
mani_ atkarīgu no šīm galēji labam aprindām. Jūs,
varbūt, ne visi zināsit, kā kāda no Parīzes organizā-
cijām, kas grib, starp citu, iegūt noteicošo varu baz-
nīcas dzīvē, bija nolēmusi savu darbības centru pār-
celt no Parīzes uz Rīgu, jo te esot daudz ērtāk strā-
dāt un vadīt kā baznīcas, tā arī politisko dzīvi. Vis-
maz Iekšlietu ministrijai tas ir zināms, un, varbūt,
arī jums tas ir zināms, ka es pret šādu šīsorganizāci-
jas darbības centra pārcelšanu no Parīzes uz Rīgu
protestēju. (P. Ulpes starpsauciens.) — Nē, Ulpes
kungs, konkurrentu man tur nevarēja būt, jo tur bija
tikai šķesteri; tie drīzāk varēja būt konkurrenti jums.

Mūsu baznīcas zagļiem, kuri tagad ir pienākti
baznīcas mantas piesavināšanā, arī šī patstāvība un
suverenitāte nav vēlama. Tas ir loti saprotams. Ta-
gad, kad viņi pienākti zagšanā, viņi tūdaļ tiek nodoti
tiesai; bet iedomājieties tādu stāvokli, ka viņi būtu
atkarīgi ne no manis, bet no Maskavas — tad, ka-
mēr līdz Maskavai tiktu, ir gals pienāktu. Vai atkal
ta: ja viņiem tagad kopā ar citiem izdotos mani gāzt
un manā vietā iedabūt personu, kas zvērētu atkarību
Maskavai, tagadējai Maskavai, tad, saprotama lieta,
šie zagli par tādu pakalpojumu tiktu amnestēti. Pilns
^preķins! Tiesas vajāšana pret viņiem tiktu izbeigta,
nozagtā summa tiktu ieskaitīta kā Judasa maksa par
suverenitātes nodošanu.

Pret Latvijas pareizticīgo baznīcas suverenitāti
ir nodibinājusies apbrīnojami raiba fronte: gan Solo-

veičiks ar saviem kommūnistiem, gan galējie labie.
(Saucieni pa kreisi.) — Jā, jūsu vārda brāli! Divi
Soloveičiki!

Ir ļoti saprotama lieta, ka arī mūsu marksisti uz-
stājas pret Latvijas pareizticīgo baznīcas patstāvību
un suverenitāti. Jau pati Latvijas suverenitāte ir vi-
ņiem _viscaur nepatīkama. Atcerieties pirmo dienu,
kad jus_šeit svinējāt Latvijas neatkarību: no šīs ka-
tedras jūsu pārstāvis ziņoja — «suverēnā Latvija nav
mušu merķis .bet tikai līdzeklis mūsu mērķu sasnieg-
šanai" . Vai jus neatceraties, ka arī savos turpmākos
uzsaukumos, kurus mūsu marksistu kongress sūtīja
Krievijas kongresiem ar viņu pašu parakstiem, atkār-
toti irsacīts: mēs ne tikai nesabotējam padomju va-
ru, mes vispusīgi atbalstām šo varu un saucam vi-
.šas pasaules proletariātu šo varu balstīt. Šādu uz-
saukumu ir vairāk.

Pavisam nesen_ atpakaļ kāds no jūsu vadoņiem
ziņoja, ka visas mūsu ostas esot Krievijas, ka visi
mušu dzelzceļi eot Krievijas, bet tagad no šīs kated-
ras šis pats kungs izteicās, ka mūsu tirdzniecības cē-
lieni jaejot tikai uz austrumiem. Saprotama lieta, ja
ir tādi uzskati, tad pareizticīgo baznīcas suverenitāte
šiem kungiem nav vēlama. Šiemkungiem nav dros-
mes uzreiz gāzt Latvijas suverenitātes ozolu, bet vi-
ņi to grib cirst pa zaram, un tur viņiem ir drosme.
Papriekš viņi grib nocirst Latvijas pareizticīgo baz-
nīcas suverenitātes zaru, lai to aizpludinātu uz Mas-
kavu, un pēc tam strādāt tālāk. Lūk, tāds ir visas
šis raibās frontes izskaidrojums, kas apvienojusi
Markovu ar Menderi! (Starpsaucieni.)

Patiesi pareizu vārdu ir teikušas «Jaunākās Zi-
ņas" , nosaukdamas marksistu kliķi par politisku zaņ-
ķi. Vai tas nav zaņķis, kur ir apvienojušies visas pa-
saules trup_eņi, vai tas nav politisks purvs, kur vienā
un tai pašā laikā atrodami ir kommūnistu, ir mark-
sistu, ir zagļu bacilli?

«Jaunākās Ziņas" ir pareizi konstatējušas, ka šis
smirdošais purvs pamazām žūstot. Agrāk sociālde-
mokrātiem bija 57 deputāti, bet tagad, ar Muižnieka
aiziešanu, ir palikuši tikai 20 deputātu.^ Katrs redz,
kas te par avantūristiem slēpjas. (/. Šterns no vie-
tas: «Kas aplaupīja pareizticīgo baznīcu?") — Bez
šaubām, kommunisti! Mācītājos arī var būt kom-
munisti.

Man liekas,ka mūsu sabiedrības pienākums būtu
palīdzēt dabai un, visiem pilsoņiem apvienojoties,
to purvu susināšanu, .ko dara pati daba, paātrināt.
Mums, pilsoņiem, vajadzētu parādīt viņiem to pašu
speķu, ko jau ir parādījušas lielās tautas. Patlaban
viņi ir itin droši un uzstājas te ar platām mutēm. Bet
cik platas mutes jums ir Vācijā? (Starpsaucieni.)
Cik platas mutes jums ir Itālijā, cik Japānā? (Starp-
saucieni. ) Nāks laiks, kad šie politiskie avantūristi
visa pasaulē tiks iznīcināti. (Starpsaucieni. Priekš-
sēdētāja biedrs zvanī.) Mums šī laika atnākšana jā-
sekmē. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētāja biedrs K-Pauluks (zvanī): Es lū-
dzu netraucēt runātāju!

J. Pommers (turpina): Šis karš pret pareizticī-
go baznīcas suverenitāti nav vairs tikai vārdu karš
vien — tas ir karš arī darbos. Tanī pašā marksistu
oficiozā Nr. 21., kas drukāts krievu valodā, redzam,
ka šie kungi šai jautājumā jau ir stājušies sakaros.ar
Maskavu un caur Maskavas pārstāvi ārzemēs ir sa-
ņēmuši atbildi, ka tiešām kļūmīgi esot izdota apliecī-
ba par Latvijas pareizticīgo baznīcas suverenitāti, un
ka tā esot likvidējama.

Tā tad ne tikai runā vārdos, ne tikai drukā, bet
stājas arī sakaros ar Maskavu šīs pareizticīgo baznī-
cas suverenitātes likvidēšanai. Šai artiķelī uzstājas
ne korrespondenti, bet pati redakcija. —
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Man nu gan jāsaka: lai gan tā koalīcija un tā
fronte ir plaša un smirdoša — mums no tās nav jā-
bīstas, un arī pareizticīgo baznīcai no tās nav jābī-
stas. Tā suverenitāte, kuru es izcīnīju pareizticīgo
baznīcai, ir fiksēta likumīgos dokumentos, pretēji jū-
su apgalvojumam, ka dokumentu neesot. Šie doku-
menti pec manas iebraukšanas Latvijā ir uzrādīti ir
Latvijas valsts galvai, ir Latvijas valdības galvai, ir
pareļzticīgo baznīcas sinodei un visās iestādēs ak-
ceptēti. Š_ī patstāvība, šī suverenitāte un akti tagad
jau ir iegājušies ir baznīcas statūtos, ir valsts liku-
mos.

Es varu noteikti sacīt: velti jūs dibināt šo smir-
došo fronti, velti jus karojat pret mani un pret pa-
reizticīgo baznīcu — viņas suverenitāti jūs neatņem-
sit. Kamēr pastāvēs suverēna Latvija, pastāvēs La-
tvija arī suverēna pareizticīgo baznīca. (R. Lapiņš
no vietas: «Paradait tās apliecības!") — Visas aplie-
cības man ir kartība!

Te ir vēl viens jautājums sakarā ar tiem drau-
diem, ar kādiem mani tagad ielenc šīs frontes darbi-
nieki. Kungi, es esmu jau tanīs gados, ka'd cilvēks
ne no kādiem draudiem nebīstas. Visu savu mūžu
esmu strādājis pēc tīras sirdsapziņas. Ja man jāat-
bild Jums — esmu vienmēr gatavs atbildēt; ja man
jāatbild Dievam — tāpat esmu gatavs atbildēt. Nā-
ciet darba ar saviem draudiem — es mierīgi nolasīšu
svētos vārdus: «Kungs, lai nu Tavs kalps mierā aiz-
iet, ka Tu esi sacījis, jo manas aicis Tavu pestīšanu
ir redzējušas, ko Tu saviem ļaudīm esi sataisījis."
(Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija): Godā-
tie deputātu kungi! Pie Iekšlietu ministrijas budžeta
skaisti un izsmeļoši par fašistiem un hitleriešiem La-
tvija runāja sociāldemokrāts Bruno Kalniņš. Viņš di-
bināti pārmeta, ka valdība nav neko darījusi, lai aiz-
sargātu Latviju pret fašisma un hitlerisma briesmām.
Ta tas arī ir.

Arī žīdu deputāti Dubins un Nuroks vērsa savas
asas bultas pret fašismu un hitlerismu. Viņi pārmeta
mušu valdībai, ka tā Hitlera priekšā guļot uz ceļiem.
Nevajadzīgi! Jo tam 5000 tonnām sviesta Vācijas
vieta žīdu draugi visāpasaulē gan ari būtu noņēmē-
jus atraduši. Es domāju, ka tas ir gluži pareizi. Šī
iemesla del_musu valdībai gan nevajadzēja gulēt Hit-
lera priekša uz ceļiem.

Tāpat viņi teica, ka arī tas esot sāpīgi, un vai
tam ta vajadzētu but,_ka mūsu valdība esot aizlie-
gusi žīdiem boikotēt vācu preces. Tas taču skaidrs,
ka nav iespējams to aizliegt, jo neviens taču nevar,
aizliegt_žīdiem preces Vācijas vietā pasūtīt Anglijā,
Francija, Beļģijā un citur. Tas ir pareizi. Šāds aiz-
liegums ir tiešam smieklīgs.

Ja ņemam un apskatām Dubina un Nuroka runu
saturu, to_ lielo sajūsmu un garu, ar kādu viņi runāja
pagājušajā sēde, tad viņi varētu noderēt par spīdo-
šu paraugu mušu nacionālai valdībai un mūsu nacio-
nālistiem, arī progresīviem, t. i. Skujenieka partijai
un demcentristiem — Breikša partijai. Viņi varētu
noderēt par spīdošu piemērutam, kādai jābūt valdī-
bai, un kadiem_ vajadzētu but īstiem nacionālistiem.
Šie žīdu_ deputāti, it īpaši Nuroks, šoreiz runāja ar
tādu sajūsmu un it kā ugunīgām mēlēm tādā garā,
ka mums, vismaz man, tas atgādināja Izraēla pravie-
šus, kad viņi no Jūdejas kalniem nonāca Jeruzalemē
un savu valdinieku un valdības priekšā pērkoņoja,
kādai ļabut valdībai, ka tā nedrīkst locīt ceļus elku
.priekša un padoties svešām varām, bet tai jābūt pat-
stāvīgai _valdībai, bus bīties un klausīt tikai Jachvi.
Šajā ziņa es viņus apsveicu. Viņi rādīja mūsu nacio-

nālistiem, mūsu valdībai, mūsu progresīvajiem un
mūsu demcentristiem, kādiem viņiem vajadzētu būt.
Tas bija vajadzīgs, un to skaisti un labi izdarīja žīdu
deputāti Dubins un Nuroks. Paldies par to! Viņi
rādīja, kā vajaga izturēties, ka nedrīkst klanīties un
locīt savus ceļus svešu varu priekšā.

Bet, Dubin un Nurok, man tomēr Jums jāsaka
viens „bet"! Jūs te runājat tik sajūsminoši un skaisti
tad, kad žīdu tautai visā pasaulē it kā draud dzīvības
briesmas, kas ceļas no Vācijas, no Hitlera. Kad Hit-
lers ķeras visai žīdu tautai, žīdu nācijai un visiem žī-
diem pasaulē pie kabatas, tad jūs izprotat un arī spē-
jat saprast un izjust latvju tautas likteni, tās tautas,
ko vācieši, hitleriešu senči, verdzināja 700 gadu. Te
man jums jājautā: kur jūs, žīdi, Izraēla pravieši, jūs,
dubini, nuroki un citi žīdi, bijāt tad,kad mēs to valsti
— Latvijas valsti — dibinājām, kad, kā Rainis savā
sērdieņu dziesmā «Daugavā" dzied:

«Panākt gribējām mēs brīvi
Apspiestajiem, nabagajiem,
Kas tik dziji pazemoti,
Ka pat valodu tiem liedza,
Tos zem kustoņiem pat lika,
Kas kliedz katris savā balsī.
Mūsu cīņa gribēj' vergus
Padarīt par brīviem vīriem,
Klaušniekus par zemes kungiem;
Pūli padarīt par tautu,
Zemi padarīt par valsti,
Latvjus ievest tautu kopē!
Brīves valsti, gara valsti —
Mākslai, dailei, dvēs'les darbam:
Atrast, izprast savu būtni
Gara laidienam uz tālēm.
Tauta pati, pamatšķira,
Dzimteni sev izcīnīja,
Jau kopš lielā piektā gada
Celdamās pret svešo jūgu,
Zemi ņemot nost no mošķiem,
Atdodot to rūķiem pašiem! —
Zināt to un neaizmirstat.
Lai sev pašus neaizmirstu!
Ja mēs gribam tēvu zemi
Brīvu, gaišu, patstāvīgu,
Tādu, kādu dvēslēs nesam,
Kad par viņu mirt mēs gājām!"

Vai mūsu tagadējā valdība spēj mums dot tādu
brīvu, gaišu, patstāvīgu Latviju? Es to vēlos un
to no viņas prasu un sagaidu. To no viņas var pra-
sīt, ja viņa grib būt īsta valdība.

Un nu, deputātu kungi, man jāgriežas pie mūsu
valdības ar kādu jautājumu, ar kādu pieprasījumu.
Vācija hitlerieši aizskar ne tikai pašus vāciešus un
tiem atņem un konfiscē viņu mantu, bet viņi Vācijā
aizskar arī latviešu mantu un īpašumus; neko viņf
nesaudzē. Pret to es vēršos un no mūsu valdības
prasu, ko mūsu valdība, ko mūsu ministru prezi-
dents, ko mūsu iekšlietu ministris un ko mūsu ār-
lietu ministris ir nodomājuši darīt, jo hitlerieši Vācijā
aplaupa arī Latvijas pilsoņus, konfiscēdami viņu
mantu.

Es nolasīšu kādu mūsu Vācijas sūtņa Berlinē
man rakstītu vēstuli, kura skan tā:

«Latvijas sūtniecība. Berlinē, 1933. g. 5. maijā.
Nr. 2443/33

38. B. B,
Augsti godāts profesora kungs!

Ministra Krieviņa kunga uzdevumā, kurš paš-
laik uz_ dažam dienam aizceļojis uz Vīni akkrēdities
Austrija, pagodinos Jūs informēt par Jūs interesē-
jošas lietas stāvokli.
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Pec Jusu š. g. 20. aprīļa vēstules saņemšanas
ministra kungs nekavējoši rakstīja Laubsche Ver-
lagsbuchhandlung'aiun pieprasīja norēķinu par prof.
Baloža gramatu_ «Nākotnes valsts". Līdz šim atbil-
di nebijām saņēmuši. Pec mūsu atgādinājuma fir-
ma mums šodien pa tālruni ziņoja sekojošo.

Sūtniecības š. g. 22. aprīļa rakstu saņēmuse, fir-
ma nekavējoties rakstījuse savām nodaļām Vīnē un
Cīriche un luguse tas piesūtīt vajadzīgos datus.
Starplaika uz nacionālsociālistu organizācijas rīko-
jumu Berlīnes veikals slēgts, pie kam firmas īpašums
un archivs apķīlāti, ta ka pašlaik nevarot noteikt,
par kādu firmas īpašuma daļu tā vēl varēšot dispo-
nēt un ko varēšot glābt.

Veikala slēdzēji gan esot solījuši, ka pēc kāda
laika īpašnieki dabūšot brīvas rokas; tiklīdz tas no-
tikšot

^ firma sūtniecībai rakstīšot.
Ka no augša teiktā izriet, lieta loti sarežģījusies,

un mes nevaram noteikt, kad un vai vispār varēsim
Jums kaut ko pozitīvu ziņot.

Jūs patiesi cienīdams,
J. Vīgrabs,

sūtniecības pag. vadītājs."
Augsti godātam

prof. Dr. phil. P. Zālītes kungam,
Saeimas deputātam.

Te ir runa parBaloža darbu «Nākotnes valsts".
ŠisBaložadarbs, tapat_ka arī visi citi Baloža raksti,
tagad ir pārgājis mana īpašumā. Tos ir mantojusi
Baloža masa, mana nelaiķe dzīves biedrene, un no
tas atkal es. Es griežos piejnūsu valdības ar jau-
tājumu, ka viņa domā aizstāvēt manas intereses Vā-
cija, ko valdība ir nodomājusi darīt pret šiem lau-
pītajiem hitleriešiem Vācijā. Valdībai nevajaga vi-
ņu priekša gulēt uz ceļiem ...

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu nelietot tik asus vārdus!

P. Zālīte (turpina): Valdībai vajaga būt īstai,
stingrai, nelokāmai. Nav jālokās ne zem kādas va-
ras. Mes varam krist, aizstāvot Latviju, bet mēs
nedrīkstam locīties. To nedrīkst darīt mūsu valdī-
ba, un arī mes to nedarīsim. Es domāju, ka latviešu
tauta nelocīsies ne hitleriešu, ne citas varas priekšā:
viņa labāk ies bojā līdz ar Latviju, bet nepadosies.
Mes prasām taisnību! Kad vāciešiem tika atņem-
tas muļžas, viņi gāja un sūdzējās par Latvijas val-
dību: ta esot viņiem nodarījusi pārestību. Tādas pa-
šas tiesības ir man un citiem prasīt, lai mūsu mantas
un it sevišķi mušu garīgā manta tiktu aizsargāta.
Es prasu no mušu valdības, lai viņa sper visus solus
pret hitleriešiem un piespiež atdot man manu īpašu-
mu, ko esmu mantojis no profesora Baloža.

Baloža «Nākotnes valsts" nav nekas briesmīgs.
Cara laika Krievijā 1906. gadā Baloža «Nākotnes
valsts"_ ir pārtulkota krievu valodā un iznākusi
Krievija 4—6 patstāvīgos izdevumos. Vācijā iznā-
kuši 4 izdevumi. Vācu zinātnieki to ir atzinuši. Pat
ķeizara valdība tai nav pieskārusies, un tagad hitle-
rieši uzdrošinās pieskarties prof. Baloža cienījamam
patstāvīgam darbam,kas, varbūt, pastāvēs ilgāk ne-
ka hitlerisms Vācijā!

Hitlerisms Vācijā nepastāvēs! Tas nav Kanta,
Getes, Šillera, Lesinga gars. Lesinga piemineklis
Hamburgā jau nogāzts. Ievērojiet manus vārdus:
tagadēja Vācija sabruks! Tā nav dzīves spējīga.
Es negribu aizskart hitlerismu, bet es esmu pārlieci-
nāts, ka pašreizējais noskaņojums ir pārejoša parā-
dība, tas ir vācu tautas psīchoze. Diemžēl, pie tās
ir nonākusi tik augsti apdāvināta tauta, kas zinātnē
ir guvusi tik lielus sasniegumus un tiek dēvēta par

dzejnieku un filosofu nāciju. Tomēr hitlerisms nevar
tautu, šo lielo Vācijas spēku, nonāvēt. Hitlerisms,
cīnoties pret šo spēku, var tikai bojā iet.

Es esmu pārliecināts, ka hitlerisms nevarēs no-
nāvēt ari žīdu tautas garu. Ne vienu reizi vien es
esmu uzstājies pret Dubinu un Nuroku, vispār pret
žīdļem Latvijā, bet tomēr man jāsaka, ka hitlerieši
cinas pret žīdiem necilvēcīgi. Visā pasaulē paceļas
un jo dienas jo vairāk pacelsies balsis pret to bar-
barismu un tam neģēlībām, pret to apspiešanu, kādu
pret žīdiem vērš nācionālsoālisti Vācijā. Viņi vērš
savas vajāšanas ne tik vien pret žīdiem, bet arī pret
sociāldemokrātiem un pret kommūnistiem, kuriem
vismaz ir idejiska vērtība. Tas viss novedīs pie tā,
ka hitlerismssabruks, un uzvarēs taisnība, uzvarēs
gaima, uzvarēs kultūra. Barbarisms nav spējīgs uz-
varēt kultūru!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam- Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Taisni mūsu dienās Iekšlietu
ministrijai jāpiegriež visa vērība pilsoņu un valsts
drošības jautājumam, bet ka Iekšlietu ministrija būtu
darījusi visu iespējamo šī jautājuma kārtošanai, to
gan, diemžēl, nevarēs liecināt. No ārpuses skato-
ties, liekas, ka Iekšlietu ministrijas vadība vairāk iz-
iet uz reprezentēšanos nekā uz noteiktas drošības lī-
nijas izvešanu dzīvē. Saprotams, viss gan nav Iekš-
lietu ministrijas varā, jo daja šīs lietas kārtošanas
piekrīt_ Tieslietu ministrijai; bet Iekšlietu ministrija
te varēja daudz ko vairāk darīt.

Tautas nospiedošais vairākums, lai gan mūsu
viskreisākā deputātu dala aizvien lielas, ka par vi-
ņiem nodots 70.000 balsu,_prasa valdības noteiktu rī-
cību valsts gravēju iznīdēšanā. Mūsu attiecīgās ie-
stādes gan ķer spiegus un provokātorus, bet tautas
domas — un tas valdībai jāprot lasīt — ir tādas, ka
mušu parlamentā vēl aizvien sēd personas, kas ne-
atzīst ne tikai mūsu parlamentu, bet arī mūsu valsti
un diendienā turpina savas graujošās runas. Valdī-
bas pienākums ir reiz par visām reizēm darīt šai
kommūnistu darbībai galu. Ja arī labajā spārnā iz-
aug ekstrēmi, tad tikai uz tā spārna (rāda uz strād-
nieku un zemnieku frakciju) rēķina! Mūsu pilsonība
ir par glevu, lai šo avantūru izbeigtu. (F. Berga
starpsauciens.)

Es zinu, pēc manis nāks Berga kungs — par-
don, par kungu viņu nedrīkst saukt —, pēc manis
nāks deputāts Bergs un teiks, ka fašistiskais centrs
grib ievest diktatūru; bet jūs, kommunisti, paši taču
esat diktatori! Visiem demokrātiskiem spēkiem jā-
būt modriem, lai varētu likvidēt šos nevēlamos spē-
kus, lai blakus tiem nerastos citi spēki, kas ārpus šī
Augsta nama staigā ar pērkona un dažādiem citiem
krustiem, lai tiem nedotu vielu, iemeslu teikt, ka de-
mokrātija neko nespēj. Demokrātiskiem spēkiem
jabut stipriem un — galvenais — taisniem. Tāpēc,
ministra kungs, mums ir viena noteikta prasība —
ka kommūnistu graujošām nejēdzībām reiz par vi-
sam reizēm jādara gals. JVienīgi tā var glābt mūsu
demokrātiju, ja mēs vispār gribam runāt par mūsu
satversmes pamatu nostiprināšanu.

Kas attiecas uz aizsargu organizāciju, tad tā, bez
šaubām, ir teicama, un es no sirds ieteicu katram mū-
su demokrātiskas republikas pilsonim- iestāties aizsar-
gu organizacijā_ un būt nomodā par mūsu valsts dro-
šību un par mušu pilsoņu dzīvību; bet man jāpaka-
vējas pie atsevišķiem momentiem, kur Iekšlietu mi-
nistrija nav bijusi pietiekoši stingra. Tas gan nav
noticis tagadējā iekšlietu ministra Mīlberga kunga
laika, bet agrāk.
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Ir tāda parādība, ka aizsargu organizācijā ir
viena otra nepiemērota persona. Ir dzelzceļa aiz-
sargi. Tur par aizsargu komandiera adjutantu pie-
ņemta nepiemērota persona, kāds Upītis. Viņš nav
virsnieks, bet kāds krustdēliņš. Šis kungs nodar-
bojas — es domāju, ka nebūs par stipru teikts, ja
es teikšu — ar provokāciju. Viņš ir dzelzceļnieku
biedrības priekšgalā, ja nemaldos — sekretārs. Gri-
bēdams dabūt ziņas, kas interesē viņa organizāciju,
viņš sastādījis sarakstu par 52 pilsoņiem, kuri ne-
maz nav domājuši iestāties aizsargos, nedz tur pie-
teikušies. Šo sarakstu tas stādījis priekšā pulka ko-
mandierim Ozoliņa kungam. Es esmu runājis par
šo lietu arī ar aizsargu komandieri Praula kungu.
Šis saraksts nodots politiskai pārvaldei un kriminā-
lai policijai, lai ievāktu tuvākus datus par šiem pil-
soņiem, kuri it kā gribot iestāties aizsargu organi-
zācija, ^ vai viņi esot derīgi, vai nē. Sakait, vai var
but vēl lielāks skandāls! Tā ir noteikta provokāci-
ja, taču šis kungs Upītis vēl arvien sēd dzelzceļu
aizsargu štābā kā adjutants un dzīvo tālāk.

Pie tā paša man jājautā, vai mums nav pietie-
koši izdienējušu virsnieku-lāčplēšu. Mums tādu ir
diezgan, bet viņi ir zem šī zaļā jaunekļa. Tie ir zai-
mi! (Sauciens no vietas: «Tie sēd cietumos!") Šis
kungs ar tik negodīgiem un nepielaižamiem paņē-
mieniem tikai jauc aizsargu darbu un nodarbina mū-
su politisko pārvaldi savām privātām vajadzībām,
rīdot godīgiem dzelzceļniekiem virsū kriminālo un
politisko policiju. Ja nu šāds kungs atrodas aizsar-
gu dienestā redzamā vietā, tad tas ir absolūti nepie-
laižami, neciešami.

Vēl man jārunā par Valmieras aizsargu pulku.
Tas ir teicams pulks, bet tā vadība — šinī gadījumā
tieši apriņķa priekšnieka Prauliņa kunga personā —
ir nepiemērota. Man jāgriežas pie Bērziņa kunga,
kurš arī var apliecināt, un kurš arī ir konstatējis tā-
dus gadījumus, ka šo aizsargu dažas vadošās per-
sonas vaļējām krūtīm, šķībiem uzplečiem, cepuri uz
vienu ausi, iereibušas parādās sabiedrībā. Bez šau-
bām, šādi skati nerada nekādu drošības sajūtu vietē-
ja sabiedrība. Tas ir Prauliņa kunga nopelns, un to
laiks likvidēt. Pagājušajā vasarā neviens cits kā
šis pats aizsargu komandieris Prauliņš iesēdies ar
dāmām aizsargu automobilī un izdarījis Salacgrīvā
aizsargu apskati. Viņš, noejot garām aizsargu rin-
dai — nav jāaizmirst, kungi, ka šais aizsargos iestā-
jušies intelligenti cilvēki —, sacījis uz vienu otru:
«Neprot acis skatīties — blēdis vien ir, nekas cits!"
Tas, lūk, jādzird šiem aizsargiem, kas ir upurējuši
savu brīvo laiku, šādi apvainojumi viņiem jācieš.Pēc
ta_m viņš_pateicis, ka nu viņi esot brīvi, kamēr viņš
būšot jūrā izpeldējies, bet tad atkal jāsalasoties ko-
pa. Bez šaubām, tas rada ļoti nevēlamu noskaņu
aizsargos, tas rada lielu rūgtumu un sašutumu. Par
Prauliņu jau ir daudzkārt runāts, bet es domāju, ka
ministra kungam vajadzētu reiz par visām reizēm
tam ierādīt pienācīgu vietu.

Bruno Kalniņa kungs runāja par SSS, slavēja
to, ka šī organizācija stāvot uz demokrātiskās re-
publikas pamatiem. Bruno Kalniņa kungs, atļaujiet
Jums pateikt_ ka es_ pats svētdien biju aculiecinieks
— tur bija klāt vairāk cilvēku —, kur SSS izaicinoši
klaja sarkano karogu citiem pār galvām. Savā tau-
tas nama jūs, varbūt, varat turēt sarkano karogu
virs savam galvām, bet neklājiet to pār to pilsoņu
galvām, kas to negrib, kas pret to sajūt riebumu.
Pagājušo svētdien, braucot atpakaļ no Valmieras
vai no citurienes, gar Inčukalnu brauca smagais au-
tomobīlis un strādnieku sportisti ar sarkaniem karo-
giem virs auto. Tur mierīgiem cilvēkiem, kas brau-
ca pa ceļu, klāja šos sarkanos karogus pār galvām.
(Starpsauciens.) — Veckalna kungs, Jūsu vasarnīcai

ir sarkans jumts — klājiet tur šo sarkano karogu;
bet neklājiet to tur, kur tas aizskar un apvainomie-
rīgus pilsoņus! Veckalna kungs, šādos apstākļos
lietot sarkanu karogu ir provokācija un izaicinājums.
(Troksnis pa kreisi.) Es domāju, ka Jūs, kas man
saucat «kauns", paši sauksit šos jaunekļus pie kār-
tības, ja gribat tos kārtīgi audzināt; bet ja jus tos
gribat audzināt par huligāniem, tad — turpinait savu
darbību!

Vienmēr un visur saka, ka lauku iedzīvotājus
spiež nodokļi. Jau neskaitāmas reizes esam uzsvē-
ruši, ka ne valsts nodokli ir tie, kas spiež laucinieku
plecus, bet ka tie ir galvenā kārtā pašvaldības no-
dokli; tāpēc mēs esam ierosinājuši likumprojektu,
ka lauku iedzīvotāju stāvoklis attiecībā uz lauku no-
dokļu nomaksu atvieglojams, un ka liekās iestādēs
likvidējamas.

Viena no visspožākajām liekajām iestādēm ir —
apriņķa valde. Valsts kontrole jau ir izdalījusi ma-
teriālus par to, kādas lietas notiek Latgalē. (Starp-
saucieni.) Saprotams, Šlakana kungs, nekas netiek
darīts, lai šīs nebūšanas likvidētu, jo liela dala koa-
licijas visu to sedz. (Starpsauciens.) Gailīša kungs,
lai cik tās apriņķu valdes jums būtu vēlamas, lai kā
jūs pievārdojat zemniekus, vienā daļā un ļoti lielā
daja ir noteikta doma, ka šīs liekās iestādes jālikvi-
dē, ka tikai tā var samazināt nodokļu nastu.

Šlakans un Gailītis, saprotams, grib, lai apriņķu
valdēm nodotu ceļu labošanu un citas lietas. Tur
nekas neiznāks! Mēs tamlīdzīgi jau esam izmēģinā-
jušies. Kādā stāvoklī tagad ir nonākusi nodokļu pie-
dzīšana? Citi piedzen nodokļus, iemaksā apriņķa
valdē, un tā tikai saimnieko. Bet ja apriņķa valdei
jāpiedzen nodokļi, tad to nedrīkst darīt: pēc 3 ga-
diem būs atkal vēlēšanas, un — ja piedzīšu nodokļus,
tad pēc 3 gadiem mani nevēlēs. — No tā vadās ap-
riņķu valdes.

Mēs noteikti uzsveram, ka apriņķu valdes vaja-
ga likvidēt valsts un tautas labā. Ja lauku iedzīvo-
tājus spiež nodokļu nasta, tad tas ir tikai tāpēc, ka
ir mums tādas iestādes, kas neko nedara, un to va-
dītāji saņem lielas algas — VIII un IX kategorijas
— par 4 sēdēm mēnesī, par neko nedarīšanu. Tas
ne tikai iedzīvotājus kaitina, bet viņus noteikti de-
moralizē. Reiz par visām reizēm, Gailīša kungs, ap-
riņķu valdes jālikvidē. Lauku vēlētāji jūs piespie-
dīs to darīt.

Vēl man jāsaka daži vārdi par garīgo lietu pār-
valdi.

Mūsu frakcija, mūsu vēlētāji nav tādi, kas būtu
pret_ reliģiju. Mēs ar vissiltākām jūtām pieejam šim
iautajurnam._ Bet tam, kas notiek mūsu garīgo lietu
pārvaldē, mūsu baznīcas dzīvē — tam mēs nevaram
mierīgi paiet garām. Tur redzamas tādas parādības,
kas tautu reliģiski nevis stiprina, bet taisni maitā.

Te man gribētos griezties pie Beldava kunga,
kuršjoti daudz šinī lietā var darīt. Reiz par visām
reizēm jnusu garīdzniecībai jāizbeidz tā klibošana un
liekšanas vācu garīgo atlieku priekšā. Taisni šeit
mes redzam izaicinājumu.

Beldava_ kungs, Jūs_atcerēsities tos skaistos lai-
kus, kad mušu lauku tēvi Vidzemes konventā no-
brauca zirgus un ratus dienām un naktīm, vai bija
lietus. vai _sniegs, gāja un runāja, lai dabūtu savu
latviešu mācītāju.

Kā ir tagad? 1932. gada augusta mēnesī — ja
nemaldos, Valmieras apriņķī . Jūsu apriņķī, Beldava
kungs — bija jāieveļ prāvests. Lika priekšā 2 kan-
didātus — vienu vācieti _ un otru latvieti. Šinī ap-
riņķī ir 98% latviešu velētāju. 98%! Es, deputātu
kungi, jautāšu

^ kuru kandidātu ievēlēja? (Sauciens
no vietas: «Vācieti!") Skaidrs, ka vācieti! Sakait,
vai tas nav vislielākais izaicinājums mūsu intelligen-
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cei un vispār mūsu iedzīvotājiem, kuriem ir dēli un
meitas, kas var šo svēto uzdevumu veikt! Viņus
neliek vietā, bet uz visu mūžu tanī ieliek tādu cil-
vēku, kas, protams, domās nevis par tautas baznīcu,
ne par latviešu reliģisko pārliecību, bet gan par ve-
cās pagātnes restaurēšanu un par dažādiem veciem
māņiem, kurus vēsture jau sen ir aizskalojusi. Mūsu
studējušiem dēliem un meitām, kas nāk no lauku sē-
tām, Beldava kungs, jāpaliek bez darba, bez maizī-
tes. Viņiem nav vietas, bet šim vecajam raugam
ierāda goda vietu. Tie būs tie revidenti un aizrādī-
tāji, kā mūsu draudzēs jāsludina.

Vai tas ir vienīgais gadījums? — Nē! Man ne-
gribētos par daudz pieskarties archibīskapa jautāju-
mam, tomēr šeit par to jārunā. Vai tānavpazemošanās vecās vācu muižniecības, veco vācu tumsības
spēku priekšā, ka archibīskaps ir ievēlēts, bet viņu
nedrīkst iesvētīt Māras baznīcā! (Starpsaucieni.)
Nedrīkst tur iet! Sakait, vai garīgo lietu pārvalde
ir savu uzdevumu augstumos! Vai tai šinī jautāju-
mā nebūtu sakāms savs vārds? Vai baznīcas virs-
valde nevarēja šo jautājumu izšķirt? Šo jautājumu
grib nokārtot klusu, šā tā laipojot. Ja tāda vilcinā-
šanās turpināsies, tad, varbūt, pienāks laiks, kad
notiks tas, kā vienā otrā draudzē jau runā: tauta
riems savu virzienu un pateiks, ka mums vajadzīgas
loti lielas un dziļas reformas, lai visus tos tumšos
spēkus, kas kavē šī jautājuma izšķiršanu, kas latvie-
šu cilvēkam īsto reliģisko pārliecību izravē, galīgi
iznīdētu. Vēl vairāk: jūs ar savu darbību attīstāt
sektantismu, kas vienā otrā draudzē ir jau ieviesies;
tāpēc, runājot par garīgo lietu pārvaldes budžetu,
jāsaka: mūsu frakcijas dziļākā pārliecība ir tāda, ka
garīgo lietu pārvalde nav savu uzdevumu augstu-
mos. Mēs prasām, lai durvis nebūtu aizslēgtas īstai
latvju tautas baznīcai, lai to nepataisītu par kungu un
vācu baznīcu.

Kas attiecas uz nacionālo polītiku, tad jāsaka, šī
lieta Iekšlietu ministrijā ir mirusi. Ka tas tiešām tā,
(o pierāda tas, ko deputāts Kaļļistratovs teica: viņš
varot piekrist valdības rīcībai un tāpēc balsošot oar
budžetu. Nu — labu laimi! Bet ar valdības rīcību
nav apmierināti arī tie latviešu pilsoņi, kas atbalsta
tatradējo valdību. Tā patlaban Rēzeknē bija ceļo-
jošā izstāde, un kad uz šo izstādi! aizgājuši daži
virsnieki, tad viņi sarunājušies krievu valodā. Vēl
vairāk! Nupat kāds krievu direktors piedraudējis
kādam latvietim: ..HoronH, h reSsi ckopo noKajKv!"
Šie vīri, kas netic Latvijas pastāvēšanai, kas skatās
uz Latviju kā uz pārejošu parādību, tagad sāk pacelt
savas galvas.

Sakait, deputātu kungi, kādu nacionālu polītiku
var izvest iekšlietu ministris, kas katru dienu ka ar
mušām aplipis minoritāšu deputātiem! Pēc mūsu pār-
liecības — nekādu. Valdības klibošana , balsu mek-
lēšana piemēram, kā mēs to redzējām priekš Jāņiem,
kad atsevišķi deputāti par dažiem nobalsojumiem
dabūja krietnas summas. (Starpsaucieni.) Deputā-
tam Vinteram, piemēram, iedeva 10.000 latu. To
mēs visi redzējām. Sakait, vai tā ir valdība! Man
šķiet, ka nē! Skaidrs, ka dotācijas jāizbeidz reiz
par visām reizēm.

Tiešām ir žēl skatīties uz šādu valdības darbu
un stāvokli, kur viņai jāmet mutē atsevišķām gru-
pām, atsevišķām personām' par katru balsojumu —
tik pat kā pavasarī strazdulēniem, lai tikai noturētos
ministru krēslos. Pēdējais valdībai ir tas galvenais:
tā neredz ne latviešu tautas vajadzības, ne arī viņas
noskaņojumu. Ja iekšlietu ministris dibina savu po-
litiku uz tādiem spēkiem, tad tas var novest mūs
loti dziļās likstās. Vācu nacionālsociālisti mums ir
uzstādījuši it kā pārbaudi — „štichprovi"._ Paceļas
jautājums, vai esam suverēna valsts, vai ne? Šādu

jautājumu viņi nepārprotami skaidri ar savu rīcību ir
uzstādījuši mūsu iekšlietu ministrim.

Gaidīju no deputāta Erniņa kunga, ka viņš kaut
arī ar diviem vārdiem vien, pateiks, kā mūsu val-
dība ir aizstāvējusi savu suverenitāti. Erniņa kungs
par to neteica ne vārda.

Ziņoja, ka iekšlietu ministris referātu vakaros
noliedzis runāt par Vāciju ko sliktu. Ja tā, tad iekš-
lietu ministra rīcība šai jautājumā nav izprotama.
Tā būtu saprotama tādējādi, ka ar administratīvo
varu iekšlietu ministris grib nospiest vārda brīvību
un preses brīvību. Tas būtu iesākums mūsu bei-
gām. (Sauciens no vietas: «Tā tas ir!") — Bet kurp
mēs ar to ejam? — Vācijas vietā jāsakot — Mare-
ka! Tas ir nepiedzīvots skandāls! Tā ir stulba po-
lītika, kuru grib maskēt ar dažu sviesta spainīšu pār-
došanu.

Mūsu noteikta prasība ir — lai nenotiktu svai-
dīšanās uz vienu otru pusi, tādi ekstrēmi, tāda ie-
spaidošana no ārpuses. Mēs valdības rīcību vērtē-
jam un zinām, ka tā ir izlīguma meklēšana un ceļu
meklēšana uz Vāciju. Tā ir staigāšana pa vācu ce-
ļiem. Ja jūs nebūsit spējīgi iet patstāvīgus latviešu
ceļus — nāks jauna paaudze, kas jūs dziļi nosodīs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lapinskim.

V. Lapinskis (Latvijas poļu savienība; runā
krieviski)*): Deputātu kungi! Apspriežot Iekšlie-
tu ministrijas izdevumu budžetu, polu frakcija uz-
skata par nepieciešamu izteikt arī savus uzskatus
par šīs ministrijas darbību.

Pagājušā gada budžeta debatēs es jau aizrādīju
uz dažu Ilūkstes apriņķa administratoru Iekšlietu
ministrijas uzdevumiem un mērķiem neatbilstošo rī-
cību; pa daļai tas attiecās arī uz pārējo Latgali.
Sevišķi Ilūkstes apriņķī stāvoklis nav tāds, kāds ir
pārējos Latvijas apriņķos. Tur visās lietās tiek pie-
mērota cita mēraukla un cita taktika. Es gribu jau-
tāt deputātu kungiem-: vai ir kāda jēga, vai ir kāds
pamats, ja sabiedrībai, presei un valdībai liek pieiet
ar aizspriedumiem un neuzticību jautājumiem, kas
jau ir pavisam skaidri, pārbaudīti un neizsauc ne-
kādas šaubas.

Mēs, Latvijas poļi, kā Latvijas pilsoņi esam lo-
jāli ne tikai vārdos, bet arī darbos, un tāpēc neva-
ram samierināties ar uzbrukumiem- mums un neuz-
ticību pret mūsu kulturālām, politiskām un pat saim-

, nieciskām parādībām 1. Lūk, tāpēc mēs jau esamiz-
teikuši protestus un arī tagad izteicam savu neap-
mierinātību ar Ilūkstes apriņķa administratoru rī-
cību. Tie mūs padara par nelojāliem pilsoņiem, par
likuma pārkāpējiem u. t. t., u. t. t. Mums sastāda
protokolus un ievada izm-eklēšanu pat par visnie-
cīgākām lietām, pat par parakstu vākšanu lūgumam
gādāt iedzīvotājiem ārstu, lūgumam atvērt skolu, at-
jaut skolā mācīties mātes valodā u. t. t, u. t. t. Da-
žu Ilūkstes policistu sastādītos protokolus par šādām
lietām tiesas ir atstājušas bez ievērības. Šīs vajā-
šanas gan nenotiek tādos apmēros, kādos tās notika
1931. gadā, tomēr polu iedzīvotāju apmelošana, de-
nuncēšana, faktu sagrozīšana ir kļuvusi par sistē-
mu. Tiek sagrozītas pat polu deputātu runas, kad
viņi ierodas sapulcēs,

Kāpēc tas viss tā notiek? Tas notiek vispir-
mām kārtām tāpēc, ka, preses iespaidoti, daži ierēd-
ņi nodarbojas ar dēmagoģiju un, gribēdami sevi re-
klamēt un gūt sev dažādus labumus, dara to uz citu
iedzīvotāju ?— šinī gadījumā uz poļu rēķina.

Stipri vien šo ierēdņu rīcību, varbūt, ir iespai-
dojusi arī tā demagoģiskā uzstāšanās, kādu esam
piedzīvojuši šeit Saeimā no šīs katedras.

*) Runātāja atreferējums.
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Es jau esmu iesniedzis sūdzību par dažu admi-
nistratoru darbību un rīcību Ilūkstes apriņķī. Šīs
sūdzības deļ turp bija izsūtīti speciāli revidenti. Lie-
ta vilkās kādus 6 mēnešus, un beidzot revidenti tai-
sīja savu slēdzienu. Es ar šo revidentu slēdzienu
neesmu apmierināts. Lieta bija nostādīta tā, ka fak-
ti, ko es biju minējis, tika notušēti, un no otras puses
liecinieki, kurus es uzdevu, tādā vai citādā veidā
iespaidoti, nevarēja liecināt to, ko vajadzēja. To-
mēr, neskatoties uz visu to, iekšlietu ministris- uz-
skatīja par nepieciešamu izteikt rājienu kriminālpo-
licijas ierēdnim Muižniekam par nepiemērotu uzve-
šanos vienā lietā.

Protams, mana sūdzība ir izsaukusi Ilūkstes ap-
riņķa priekšnieka Pubuļa kunga neapmierinātību,
Ilūkstes apriņķa priekšnieks Pubula kungs, kā esmu
teicis jau pagājušajā gadā, nav objektīvs administra-
tors, ir šaurs savos spriedumos, vienpusīgs un par-
tejisks. Neskatoties uz to, ka likums aizliedz ierēd-
ņiem^nodarboties ar

polītiku, būt par biedriem po-
litiskas partijas

^
šis administrators piegriež šai lie-

tai ļoti daudz vērības. Man tomēr jāteic, ka visa vi-
ņa uzstāšanas, visa viņa rīcība nevar nest nekāda
labuma ne valstij, ne arī tai partijai, kurai Pubuļa
kungs, simpatizē.

Ilūkstes apriņķa priekšnieks Pubuļa kungs savā
apriņķī rīkojas pavisam citādāk nekā citi apriņķu
priekšnieki savos apriņķos. Pēc viņa domām visur
ir tikai nodevība. Pēc viņa domām poļu briesmas
— ka viņš saka — Latvijai esot ne mazāk drau-
došas ka kommūnisma briesmas. Lūk. līdz kādam
slēdzienam ir nonācis šis apriņķa priekšnieks! Ja
nu apriņķa priekšnieks savos ziņojumos Iekšlietu
ministrijai arī izteic tādas domas, ka poļu briesmas
Ilūkstes apriņķī esot ne mazākas par kommūnisma
briesmamt, tad nav brīnums, ka cīņa ar kommūnismu
ir palikusi novārtā, un kommūnisma iespaids Ilūk-
stes apriņķī pēdējā laikā ir ievērojami pieaudzis:
pagastos, kur agrāk par kommūnistiem- nebija no-
dota neviena balss vai arī tikai daži desmiti balsu,
tagad ir bijis nodots pa 100—200 un pat vēl vairāk
balsu.

Ja es tagad runāju par šīm- no administratīvā
viedokļa, varbūt, nepatīkamām, lietām, tad tāpēc, ka
esmu spiests to darīt Man nav nekā, ko teikt par
Ilūkstes apriņķa agrākiem priekšniekiem, — ap-
riņķa priekšnieku Greberu, Jansonu un citiem; ne-
ko nevaru teikt arī par administrācijas, iestādēm
Daugavpilī un Rīga. Šeit izturēšanās pret poļu mi-
noritāti ļr objektīva, un tur neviens nevar pārmest
neobjektīvu vai kaut kādā veidā nelabvēlīgu izturē-
šanos pret polu minoritāri. Pubula kungam,, pro-
tams, nepatīk, ka mēs runājam par to. ka pārējā
Latgale, Daugavpilī, Rīgā un_ citos Latvijas apgaba-
los administrācijas izturēšanas ir daudz nosvērtāka
neka Ilūkstes apriņķi.

Mēs prasām politikas maiņu pret mums Ilūkstes
apriņķī ne tikai skolu jautājumā, bet arī brīvību sa-
vu kultūras vajadzību apmierināšanai un savām- or-
ganizācijām. Valdībai jānostājas uz cita, redzes stā-
vokļa un jārevidē attiecības pret mums, jo nav ne-
kāda iemesla mus nostādīt it kā ārpus likuma. Polu
minoritāte nav separātisma tieksmju, ko bieži nākas
dzirdēt un par ko cenšas pārliecināt tos, kas nepa-
zīst lietas patiesos apstākļus. Mēs esam sadarboju-
šies un gribam sadarboties ar latviešu tautu, bet ne-
gribam zaudēt savas tiesības, savas skolas un mā-
tes valodu. Ja prese, tāpat arī no šīs katedras mūs
apvaino par separātisma tendencēm, tad mēs to uz-
skatam_ par vistīrako_ dēmagoģiju un saucam par
provokāciju un ļaunprātīgam intrigām.

Pieskaroties citām Iekšlietu ministrijas darbī-

bas nozarēm, gribu drusku apstāties pie robežsar-
gu rīcības.

Robežsargu uzdevumu es visumā uzskatu par
loti grūtu un lielu. Robežas apsargāšanā robež-
sargiem ir liela loma, ļoti atbildīga loma. Tas attie-
cas uz Ilūkstes apriņķi, pie Polijas robežas, kad jā-
apkaro kontrabanda. Robežsargiem tur jācīnās vi-
siem speķiem un jāpieliek ārkārtīgi daudz pūlu, lai
apkarotu kontrabandu. Tomēr man jāgriež iekšlie-
tu ministra kunga vērība uz dažu robežsargu pilnī-
gi nepielaižamo rīcību, kas kontrabandas piekopšanā
apvaino pilnīgi nevainīgus iedzīvotājus, kuri nekad
nav nodarbojušies ar kontrobandu, un kurus pat ne-
var turēt aizdomās par kaut ko tamlīdzīgu. Ir bi-
juši gadījumi, kad atsevišķiem, pavisam nevainīgiem
iedzīvotajiem ir piemesta kontrabanda tanī nolūkā,
lai pec tam. viņus varētu saukt pie atbildības,

Vēl gribu pieskarties pašvaldības departamenta
darbībai un stāvoklim lauku pagastos. Gribu aiz-
rādīt, ka arī vēl tagad, krizes laikos, pārvaldes apa-
rāts pagastos ir pārāk smags, un darbinieki saņem
par daudz lielu atalgojumu. Bez tam bieži dzirdam
zemniekus žēlojamies, ka nodokļi nebūt netiek sa-
mazināti bet vienā otrā gadījumā tikai vēl palieli-
nāti. Pec manām domām nepieciešami sašaurināt,
vienkāršot pārvaldes aparātu pagastos, samazināt
darbiniekiem algas un vispār samazināt pagastu paš-
valdību izdevumus.

Beidzot savu runu, gribu paziņot, ka, lai gan
Iekšlietu ministrijas centrālās iestādēs mēs sasto'-
pam zinamu_ pretimnākšanu, tomēr tikmēr, kamēr
polu minoritāti Ilūkstes apriņķī cenšas apspiest un
viņas tiesības ierobežot tādi kungi kā Pubulis, krīmi-
.nalpolicijas ierēdnis Muižnieks u. c. Mēs par iekš-
lietu ministrijas budžetu balsot nevaram.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Berziņami.

JBērziņš: (zemnieku savienība): Godājamie
deputātu kungi! Iekšlietu ministrijas budžets vien-
mēr izsauc garas, ilgas debates vienkārši aiz tā ie-
mesla, ka administratīvai varai bieži vien jāsadu-
ras ar viena otra valstī dzīvojoša pilsoņa privātiem
uzskatiem, personīgam tieksmēm un šīs individuālās
tieksmes_ vairāk vai mazāk jāierobežo, jāpakļauj
vispārība pieņemtajām sabiedrības normām. — Pro-
tams, bez šī vispārējā uzskata ir vēl citi jautājumi,
ir, piemeramtīri politiskas dabas jautājumi, kas var
izsaukt viena otrā gadījumā uzbrukumus iekšlietu
resoram vai atsevišķam šī resora iestādēm.

Arī šoreiz Iekšlietu ministrijas budžeta debatēs
no deputātu kungu puses nav izskanējuši daudz prin-
cipiālu iebildumu, bet daudz gadījumos tīri personī-
gas dabas iebildumi pret Iekšlietu ministrijas- admi-
nistratīvam iestādēm un viņas darbiniekiem,. Man
šķiet, ka diezin vai tā vajadzētu pieiet mūsu Iekš-
lietu ministrijas budžetam._ Vai tas dod mums vaja-
dzīgo atbildi uz tiem jautājumiem, kurus atsevišķos
gadījumos Iekšlietu ministrijai uzstāda viens otrs šī
budžeta kritizētājs?

_.Ia mēs Iekšlietu ministriju un viņas atsevišķo
iestažu_ darbiniekus vērtētu pēc atsevišķu cilvēku
pozitīva vai negatīvā darba,, tad būtu grūti runāt par
principiem, kādiem vajadzētu _ būt tādam resoram,
kāds ir Iekšlietu ministrija; tāpēc būtu labāk, ja šīs
debates būtu vairāk principiālas, ja daudz gadījumos
tam nebūtu personīgas piegaršas.

_ Šeit vairāk runātāju ir runājuši par administra-
tīvam iestādēm- un Iekšlietu ministriju kā par mūsu
demokratiskas_ iekārtas sargātāju. Patiesi, Iekšlietu
ministrija ir ta iestāde, kura atsevišķos gadījumos
ietur ikviena pilsoņa tieksmes mūsu iekārtas rāmjos.
Ja runājam konkrēti par tagadējo stāvokli Iekšlietu
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ministrijā, tad jāsaka, ka pēc savām iespējām viņa
to arī panāk, pēc savām iespējām viņa tās arī notur.
Tomēr jāsaka, ka daudz gadījumos roka varēja gan
būt daudz stingrāka, daudz gadījumos varēja būt
daudz noteiktāki soli kā uz vienu, tā uz otru pusi —
kā uz galēji kreiso, tā arī uz labo pusi. Kāpēc? Tā-
pēc, ka demokrātiskā iekārta taču nav patvaļas ie-
kārta. Bez šaubām, demokrātiskā iekārtā katrs pil-
sonis var runāt līdz savas valsts likteņa lemšanā;
bet tanī pašā laikā jāzina, ka demokrātiskā iekārta
dod saviem atsevišķiem pilsoņiem ne tikai tiesības,
bet uzliek tiem ari zināmus- pienākumus, Šāds pie-
nākums ir — pēc labākās sirdsapziņas kalpot sa-
vai valstij, kalpot demokrātiskai iekārtai, kurai katrs
pilsonis- ir devis savu solījumu.

Pie mums pēdējais laiks ir izvērties nevis par
demokrātijai kalpojošu laikmetu, kur katrs pilsonis
pieliek visus savus spēkus un visas savas zināšanas
savas valsts un tautas stiprināšanai, bet daudz gadī-
jumos šo demokrātisko iekārtu cenšas izmantot tai-
sni demokrātijas vājināšanai; viens- otrs- cenšas _ iz-
mantot demokrātijas vājās puses, lai _uz_ tām varētu
pamatot savus personīgos nolūkus, tāda kārta mē-
ģinot demokrātiju nevis stiprināt, bet taisni otrādi —
mēģinot padarīt demokrātiju vājāku un_ nestiprāku.

Kādā no iepriekšējām Saeimas sēdēm deputāts
Leikarta kungs sacīja, ka šī iekārta esot vislabākā
sociāldemokrātiem. Varbūt; bet man jāsaka, ka
pēc manas saprašanas šī iekārta ir labāka arī Lei-
karta kungam un citiem viņa ļaudīm. Taisni taga-
dējais demokrātijas pagurums, ka arī viena otra ga-
dījumā administratīvās iekārtas nevarība ir pašķī-
rusi ceļu tādiem vīriem un tādai aģitācijai, ar kā-
du ir izbraucis Leikarts un līdzīgi ļaudis. Sakait,
vai tā ir demokrātiskas valsts iekārtas stiprināšana
un mēģinājums, labot to, kastur ir slikts! Taisni ot-
rādi: šie ļaudis meklē rokā visus līdzekļus, lai ti-
kai padarītu šo iekārtu vēl vājāku un tad uz šīs no-
vājinātās valsts iekārtas būvētu jaunas teorijas un
personīgus aprēķinus, kā to grib darīt Leikarts un
citi viņa domu biedri — gan leģionāri, gan citu or-
ganizāciju biedri. Tāpēc patiesi jāvēlas, lai Iekšlie-
tu ministrijā valdītu tas pats līdzšinējo uzskatu gars,
kurš sarga mūsu valsts demokrātisko iekārtu, kas ir
nesaudzīgs pret tiem, kas šo iekārtu un tas vājības
grib izmantot saviem' personīgiem- un partejiskiem
nolūkiem), lai mūsu demokrātiju sagrautu.

Vēl tālāk, pēc manas dziļākas saprašanas, jā-
patur prātā, ka tā kritika, kuru pret mušu vajsts
iekārtu acumirklī vērš tie, kas_ atrod, ka šī iekārta
esot loti slikta un vajadzīga zināma ars-tešana, šī kri-
tika no šīmi ļaudīm- nāk, nebūt ne lai šo iekārtu la-
botu. Ja kaut vienā gadījuma būtu bijusi šī pārlie-
cība, ja kaut vienā šo personu cīņas momenta būtu
bijusi saskatāma šī labā griba, tad varētu daudz
kiūdu piedot kā leģionāriem, ta leikartješiern un ve-
selai rindai citu laužu, kuri. bez šaubām, mušu die-
nās uzskatāmi par ļaudīm, kas cīnās pret valsts ie-
kārtu.

Nav nekādas starpības starp viņiem- un tiem. kas
sevi atklāti ir deklarējuši par mušu valsts niknā-
kiem ienaidniekiem, kaut ari tie būtu bijuši no kon>
mūnistu partijas puses. Kommūnistu partija ir to
atklāti deklarējusi un pateikusi. Viņas_ atsevišķie
deputāti, gan Bergs, gan citi, kuru Saeima vairs nav,
ir no šīs katedras pateikuši, ka viņiem, demokrāti-
skā Latvijas valsts nav nekāda valsts, ka viņi ar
savas frakcijas iespaidu visiem spēkiem centīšoties
gan Saeimā, gan ārpus tās šo_valsts iekārtu sagraut,
lai tās vietā nāktu jauna iekārta, līdzīga Padomju
savienības iekārtai. Šīs idejas sasniegšanai tiek iz-
lietoti visi iespējamie līdzekļi, visi no šīs katedras
ar mūsu likumiem atjautie līdzekļi; un viņi iet pat

vēl pāri atļauto likumu robežām. Bet ja nak cita
grupa un cits deputāts, kurš sevi sauc par pilsoni,
un ar tādāmi pašām metodēm apkaro mušu valstiun
burtiski ar tādiem- pašiem vārdiem cīnās pret mušu
valsti, ar tādā pašām idejām grauj mušu valsts ie-
dzīvotājos ticību savai valstij, tad, pec manas sa-
prašanas, nav saskatāma nekāda starpība starp šiem
galējiem virzieniem. Kā viens, ta otrs Latvijas val-
sti neuztur, kā vienam, tā otram tiemiLatvijas valsts
nopostāma. Tāpēc, ciktāl tas attiecas uz mušu
valsts iekārtas graušanu un postīšanu, pec manas
saprašanas, starp šiem abiem- virzieniem- nekādas
starpības nav.

Demokrātiskā centra deputāts Breikša kungs
teica, ka demokrātija neesot nederīga, bet valdībai
jādodot tik daudz spēka, lai piespiestu pilsoņus, kas
dzīvo demokrātiskā valstī, paklausīt un padoties vai-
rākuma gribai un uzskatiem. Tas ir pareizi, bet,
diemžēl, jāsaka, ka ja tādos nolūkos vienu otru rei-
zi gan tagadējā valdība, gan arī agrākas valdības
visminimālākās porcijās ir likušas priekša dot val-
dībai lielāku spēku, lielākas iespējas patvarību sa-
valdīšanai, demokrātiskais centrs nekad to nav ie-
vērojis. Tas ir darīts vienkārši aiz demokrātiskiem
attaisnojumiem: tā būšot demokrātijas un demo-
krātisko brīvību ierobežošana.

Nesen Saeimas publisko _ tiesību kommisijā un
vēlāk arī Saeimas plenārsēdē bija apspriešana loti
mērens likums par preses un biedrošanas brīvības
ierobežošanu. Atkal, diemžēl, jasa_ka, Saeimas vai-
rākums — kā kreisais spārns, ta arī tie, kas sed
centra sēdekļos un arī minoritātes — saskatīja, ka
šis likums varot vērsties pret kādu politisku partiju.
Es domāju, ka valdība nebija_ domājusi šo likumu
vērst pret atsevišķām politiskam- grupām, vai par-
tijām, bet vienkārši bija meklējusi lielākas iespējas
cīņai ar naidīgo aģitāciju pret valsti un mušu valsts
iestādēm, kas acumirklī mušu zeme ir izplatīta. Es
domāju par tiem virzieniem, visiem tiem, kas pie-
krīt tiem uzskatiem, kurus šeit loti patīkami node-
klarēja demokrātiskā centra deputāts Breikša kungs.
Vajaga nākt palīgā, lai valdībai — vienalga, vai
tā būtu demokrātiskā centravai kāda cita valdība
— dotu zināmus spēkus, zināmas iespējas cīņai pret
tiem pretvalstiskiem virzieniem, kādi mušu zeme,
bez šaubām, pastāv, kas acumirklī ir attīstījuši ļoti
aktīvu un rosīgu darbību.

Pārejot konkrēti uz atsevišķiem momentiem
Kalniņa kunga runā, man jāaizrāda, ka Kal-
niņa kungs savu runu droši vien pamatoja uz_ at-
sevišķos gadījumos nepilnīgu informāciju un Japec
arī pielaida vienu otru kļūdu. Sevišķi man jāsaka,
zīmējoties uz aizsargu organizāciju, ka pārmetumi,
ko Bruno Kalniņa kungs cēlapret aizsargu organi-
zāciju, ir pilnā mērā nedibināti. Nebija viņa runa
tādu pārmetumu, kas būtu pamatoti ar kaut cik reā-
liem- un pareiziem' pierādījumiem.

Bez šaubām, arī šoreiz man jāpasaka tas pats,
ko teicu jau pagājušajā gadā budžeta debates —
ka tik lielā saimē, kāda ir aizsargu organizācija, var
gadīties, ka viens otrs atsevišķs tas loceklis noda-
ra kādu pārkāpumu. Tādi pārkāpumi notiek gandrīz
vai katrā organizācijā, pat _ ļoti slēgta un_cieša orga-
nizācijā, pat tādā organizācija ka armija, kur katrs
tās loceklis ir tiešā savas priekšniecības uzraudzī-
bā; arī tur notiek dziļi traģiski gadījumi, ka tas
arī nesen ir noticis. Tāpēc nav arī_ nekāds brīnums,
ka aizsargu korpusā, kas ir izkaisīts pa visu zemi,
bez kādas tiešas priekšniecības uzraudzības, var
notikt atsevišķi gadījumi, atsevišķi grēki, ko privāta
dzīvē izdara aizsargu organizācijas dalībnieki.

Principā nav bijis pamata celt pret aizsargu or-
ganizāciju kādus iebildumus,ka tā nebūtu bijusi pie-
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tiekoši objektīva savu pienākumu pildīšanā. Nav
bijis neviena gadījuma, kad sociāldemokrāti vai vēlkreisāka novirziena pilsoņi nebūtu saņēmuši aiz-sardzību, tāpat arī policijas aizsardzību tad, kad tāir lūgta. Taisni otrādi — aizsargi ir palīdzējuši arī
kommūnistu deputātam Lapiņām, kurš var teikt, ka
divi aizsargi viņu cītīgi apvaktējuši veselu dienu.
(Starpsauciens pa kreisi.) — Neuztraucieties, Ber-ga kungs! Lapiņa kungs vel šodien var būt patei-cīgs, ka divi aizsargi viņu uzticīgi sargāja visu va-karu un visu nakti. Pretēja gadījumā Lapiņa kun-gam diezin ka būtu izgājis tai Kurzemes stūrī Al-
sunga, kur viņš aizparpratuma bija iekļuvis.

Nav pamata pārmest, ka aizsargu organizācijas
atsevišķi locekļi_ butu_ bijuši neobjektīvi savu pie-nākumu pildīšana. Tādi gadījumi man vismaz navzināmi, un tādus gadījumus neminēja arī aizsargu
organizācijas opozicionāri.

Man jāsaka, ka aizsargu organizācija nav vie-
nas šķiras organizācija. Ta komplektēja» no- visiem
iedzīvotāju slāņiem. Man rokās ir procentuālaissadalījums, kura redzams, ka aizsargu organizācijā
ietilpst visas iedzīvotāju _katēgorijas, protams —
tie pilsoņi, kas uzskata mušu valsti, mūsu valsts ie-kārtu par tadu,_ kuras deļ vērts upurus, nest, vērtsuzņemties pienākumus blakus tiem pienākumiem,
kādus uzliek valsts oficiāla vara. Pēc sociālā stā-vokļa aizsargu organizācija ietilpst 35% vecsaimnie-ku, 21% jaunsaimnieku, 10%' amatnieku, 15% strād-
nieku, 11%! brīvo profesiju darbinieku un 5,5% ierē-
dņu. Tas pierada, ka aizsargu korpuss nav kādas
vienas grupas izlase, bet ka aizsargu organizācijāatrod vietu katrs, ja viņa īpašības, viņa sabiedriskaisstāvoklis ir_ nevainojams, un ja viņš apņemas pil-dīt tos pienākumus un veikt līdz galam tos uzdevu-mus, kādus aizsargu organizācija saviem dalībnie-kiem uzliek.

Kas attiecas uz aizsargu organizācijas vadību,tadta it nebūt nav bijusi nevarīga pret tiem orga-
nizācijas dalībniekiem

^
kas izdarījuši kādu, varbūt,pat visniecīgakoparkapumu. No aizsargu organi-

zācijas pagājušajā gada izslēgti 775 aizsargi par ne-
kārtīgu dienesta pildīšanu. Kas ir šī nekārtīgā die-nesta pienākumu pildīšana? Būtu aplami domāt,
ka ta ir patvarīp-a darbība, kas robežojas ar huligā-
nismu, vai kāds cits_nodarijums, kas nesaskan ar li-kuma burtu — šādi pretlikumīgi nodarījumi 'ietsavu ceļu un tiek nodoti attiecīgām iestādēm sodīša-
nai; bet no aizsargu organizācijas izslēgtiem- aiz-sargiem par vainu pieskaitīts ir tas, ka viņi nav ap-meklējuši apmācības — ir atrāvušies no tiem die-nesta pienākumiem, kurus viņiem uzlikusi aizsarguorganizācijas vadība.

P_avisarm pagājušajā gadā no visa šīs lielās or-ganizācijas dalībnieku skaita — 35.000 cilvēkiem
sodītas tikai 16 personu un pie tam ar samērā nie-
cīgiem sodiem. Sodīto procents tā tad ir 0.6%. Ja
to grib uzskatīt _par_ lielu procentu, tad man šķiet, ka
ikkatra organizācija sodīto procents būs vēl lielāks,
Tapec aizsargu organizācijai uzbrukt nav ne mazā- .
ka iemesla arī tam aprindām, kas aizsargu organi-zāciju nevar atzīt, jo ta ir pilsoniska, valstiska or-ganizācija. Aizsargu _ organizācija kalpo visiem
valsts iedzīvotajiem, ta sarga mieru un kārtību vi-
sa valstī. Šo mieru un kartību, ko aizsargi sarga,
bauda visi valsts iedzīvotāji bez kādas politiskasizšķirības, jo miera un kartības aizsardzība vajadzī-
ga itin visiem valsts pilsoņiem; arī tiem deputā-
tiem, kas sed galēja kreisa spārnā, arī tiem tā vaja-
dzīga, lai viņi varētu miera dzīvot. (R. Lapiņš no
vietas^ «Paldiesj Paldies-!")

Talak man jāsaka, ka aizsargu organizācija, šīsorganizācijas dalībnieki sadarbībā ar policiju ir at-

devuši ikviens vienu dienu gadā. Tas iztaisa apmē-
ram 20.000 dienu gadā. Protams, tas ir bijis liels
atvieglojums policijai viņas darba, viņas pienākumu
pildīšana.. Sevišķi svarīga aizsargu palīdzība ir bi-
jusi lielākos pārkāpumu gadījumos, kā piemēram
laupīšanas un slepkavības, kur policijai bijis grūtāk
gala tikt un daudz gadījumu pat neiespējami atrisi-
nāt. Bez policijas līdzdalības aizsargi ir atklājuši
12 slepkavību, 231 zādzību, 20 kandžas brūžu, 84
malu medniekus. Par slepkavībām, laupīšanām, u. t.
t. aizturētas 263personas. Šinīs gadījumos notiku-
šas 23 apšaudīšanas ar ļaundariem, un ievainoti 8
aizsargi. Šie skaitļi lieku reizi liecina par to, ka
aizsargi savu pienākumu pildīšanai ir piegājuši ne
tikai ar lielu sirsnību, bet pat riskēdami ar savu dzī-
vību. Es domāju, ka nevienam- deputāta kungam
nav pamata — vismaz pilsoņu frakciju deputātiem
tāda nav —_ uzstāties pret šo organizāciju. Aiz-
sargu organizācija k tā organizācija, kas, grūtā brī-
dī bus valstij stiprākais balsts. Aizsargu organizā-
cija ari tagad ir ta, kas sarga mieru un kārtību val-
stī, bieži vien ziedojotpat savas dzīvības. Arī turp-
māk šī organizācija būs tā,_kura atradīsies to cīnītā-
ju pirmajās rindas, kas stāv par neatkarīgu demo-
krātisku valsti.

Es domāju, gluži otrādi, deputātu kungiem va-
jadzētu pateikties šiem darbiniekiem, kuri bez kā-
.das atlīdzības ir _ darbojušies šinī organizācijā un,
pašaizliedzīgi strādādami, ,ar visu savu darbu un
uzstāšanos iruzceluši sev lielisku pieminekli. Man
šķiet, ka tapec ari šodien Iekšlietu ministrijas, bu-
džetam mums vajadzētu pieiet objektīvi un atzīt
aizsargu organizāciju, šīs organizācijas lielo nozīmi
miera un kartības uzturēšana mūsu zemē.

Kas attiecas uzatsevišķiem pārmetumiem, ad-
ministratīvam iestādēm, tad man jāsaka, ka Kalniņa
kungs, droši vien ir vadījies no individuālas informā-
cijas, kas ir nākusi no viņa partijas biedriem, Var-
būt, Kalniņa kungam- nebija ne mazākā iemesla ne-
ticēt šiem atsevišķiem ziņotājiem, bet pēc tam, kad
policija ir noskaidrojusi vienu otru Kalniņa kunga
minēto faktu, ir izrādījies, ka apstākli ir bi-juši citādi.

Kas attiecas uz ieroču atļauju izsniegšanu, ir ga-
dījies, ka minējas personas nav griezušās tālāk Iekš-
lietu ministrija jautājuma pārbaudīšanai. Protams,ja viņas pašas nav talak interesējušās, laikam ari
Iekšlietu ministrijas _ vadošām_ personām nav bijis
pienākums meklēt talak, kāpēc apriņķu priekšnieki
vai citas vietējas amata personas ieroču atļauju ir
liegušas,

Kas attiecas uz Viesītējt kā nodarītajiem 1pārkā-
pumiem, kur policija pratinājusi mazus bērnus par to,
ka viņi piedalījušies pionieru organizācijā, tad arī
tas pec oficiālu amatpersonu ziņojumiem nesaietasar patiesību. Tiešam, ienācis viens anonims ziņo-
jums, ka kreisais virziens ļoti aktīvi aģitējot. Lai
noskaidrotu šīs aģitācijas mērķus un virzienus, ap-riņķa priekšnieks- tiešam uzdevis vietējam, policijas
kārtībniekam noskaidrot, cik šai anonimā ziņojumā
patiesības, un kādi soli šai lietā būtu sperami. Ap-
riņķa priekšnieks konstatējis, ka nekādas sevišķas
ļaunprātības no sociāldemokrātu puses nav notiku-
šasL un tapec atstājis šo lietu bez tālākām sekām un
ievērības. Man šķiet, ka sociāldemokrātu partijai
gan nevajadzētu ņemt [auna to. ja policijas attiecī-
gas_ personas objektīvi,_ bez kādas sevišķas «uzbā-šanas" , ka to šeit noradīja Bruno Kalniņš, atsevi-šķam personām, noskaidro viena otra ziņojuma pa-
reizību. Nevar ņemt to ļauna administratīvām, ie-
stādēm, nevar skatīties uz apstākļu noskaidroša-
nu, un par kadu _administratīvo iestāžu neobjektīvi-
tati šeit nevar but runa. Tas pats var notikt ne ti-
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kai attiecība pret sociāldemokrātiem, bet arī pret
atsevišķiem pilsoņu darbiniekiem, un man šķiet, ka
arī pilsoņu darbinieki nevar ņemt ļaunā administra-
tīvām iestādēm, ja tās objektīvi noskaidro vienu ot-
ru parādību. _

Kas- zīmējas uz kādu pilsoņu sadursmi Kuldīgā,
kur iejaukts arī kāds policijas darbinieks Strēmelis,
tad šai ziņā atkal ir pārpratums, un Bruno Kalniņa
kungam ir _dota greiza informācija, Šis Strēmelis,
kurš itin kā ievainojis kādu otru pilsoni Šteinbergu,
nav policijas darbinieks, bet Tautas labklājības- mi-
nistrija viņu ir izsūtījusi uz Kuldīgu kā intelligento
bezdarbnieku —? šis Strēmelis bijis nodarbināts- kā
intelligentais bezdarbnieks Kuldīgas- policijā. Pro-
tams, pēc šī nodarījuma viņš tūlīt atstādināts- no dar-
ba un nodots tiesu iestāžu rīcībā. Arī še nav sa-
skatāma nekāda neobjektīvitāte, un es domāju, ka
nebija nekāda iemesla šo gadījumu šeit pieminēt kā
tādu, kas varētu policijas iestāžu darbiniekus tā vai
citādi nostādīt neobjektīvā gaismā.

Kas zīmējas uz atsevišķu policijas darbinieku
sastāvēšanu aktīvās polītiskās cīņas organizācijās,
tad arī šinī ziņā, pēc tās informācijas, kādu es dabū-
ju Iekšlietu ministrijā, nav Iekšlietu ministrijai zinā-
mi gadījumi, kur viņas darbinieki atrastos kādās cī-
ņas organizācijās — vai tas būtu «Ugunskrusts",
vai sociāldemokrātu SSS organizācija, vai leģionā-
ri, vai kāda cita organizācija. Iekšlietu ministrijas,
rīcībā neesot tādu ziņu, ka atsevišķi policijas darbi-
nieki aktīvi sastāvētu kādā no šīm organizācijām.
Cits gadījums ir bijis, kur kāds parakstījis kādu ie-
sniegumu; bet tas ir cits jautājums-. Iesnieguma
parakstīšana vēl nenozīmē sastāvēšanu kādā orga-
nizācijā. Cik man zināms, Iekšlietu ministrija acu-
mirklī šo jautājumu noskaidro. Es, protams, še ne-
izsaku iekšlietu ministra kunga domas — tās var
izteikt viņš pats —, bet es domāju, ja tādi gadī-
jumi būtu bijuši, tad Iekšlietu ministrija būtu patei-
cīga, ja atsevišķi deputātu kungi un polītiskās parti-
jas tos uzrādītu, bet neuzglabātu savā portfelī hdz
nākošām budžeta debatēm, lai tad no Saeimas ka-
tedras tos celtu priekšā kā faktus, kurus _ sen jau ir
varēts labot un noskaidrot, darot tos zināmus Iekš-
lietu ministrijai.

Tālāk — interesantais gadījums ar Gulbenes
policijas priekšnieku. Mumsnav ne mazāka iemesla
šo kungu aizstāvēt, jo tiešām šim kungam, ka to
Kukaiņa kungs zinās pastāstīt, ir viens otrs pārkā-
pums, kuru grūti kvalificēt kā attaisnojumu.

Visai interesants ir gan viens cits gadījums. Te
ir viens Gulbenes laikraksts, kurā atreferēta Gulbe-
nes pilsētas galva — sociāldemokrāta Sniķera ru-
na, kurā viņš, policistam Bērziņam no Gulbenes uz
Alūksni aizbraucot, teicis: «Šodien no mums šķiras
labs, laipns un visiem izpalīdzīgs sabiedrisks darbi-
nieks un administrators, Pašvaldībasvarda ka Gul-
benes pilsētas domniekses novēlu Bērziņa kungam
tādam pašam būt arī Alūksnē!" — Ta tad šis_ so-
ciāldemokrāts Sniķers novēl šim policistam- Bērzi-
ņam, būt arī Alūksnē tik pat dižam- un ceļam, kāds
viņš bijis Gulbenē! Protams, es nedomāju, _ka
Sniķera kunga vārdiem pievienosies ari deputāts
Bruno Kalniņa kungs. Es domāju, ar Sniķera kun-
gu šinī ziņā nesolidārizēsies neviens-; bet man jā-
uzsver tas kuriozais apstāklis, ka viens no sociāl-
demokrātiem pasaka, ka šis pats Bērziņš nav derīgs,
nav cienīgs savām kājām skart Latvijas zemi, un tai
pašā laikā otrs sociāldemokrātu, partijas biedrs Gul-
benē pasaka, ka šis Bērziņš ir dižens un cildens
amata vīrs, un vēl viņam tāpat darboties ari
turpmāk!

Es šo gadījumu minu, lai raksturotu, ka infor-
mācija, kas jums atnāk -no atsevišķiem jūsu partijas

biedriem uz vietām, nebūt nav objektīva. (Starp-
sauciens pa kreisi.) — Pareizi, es neapšaubu Vil-
des kunga informāciju; es tikai pēc tā, ko Bruno
Kalniņa kungs bija runājis no šīs katedras, minu šeit
to, ko ir sacījis viens jūsu partijas biedrs, proti —
nosaucot šo pašu Bērziņu par diženu darbinieku.
(Starpsauciens pa kreisi.) Es neapstrīdu faktus, kas
ir petīciju kommisijā, un kas jums ir labi zināmi. Ne-
apstrīdu arī Vildes kunga izziņas materiālus, neaiz-
stāvu Bērziņa kungu arī personīgi; es to minu tikai
tāpēc, lai raksturotu, ka ne katrai informācijai, kas
nāk no jūsu partijas biedriem, var bez pārbaudīša-
nas uzticēties un uzskatīt to par simtprocentīgi pa-
reizu. Sevišķi par aizsargu organizāciju es gribētu
teikt, ka fakti jāpārbauda un ka katrā atsevišķā ga-
dījumā tūliņ nevar taisīt slēdzienu par visu organizā-
ciju.

Ja mēs tādā pašā veidā gribētu taisīt slēdzie-
nu par SSS organizāciju, tad mums vajadzētu teikt,
ka tā ir tāda organizācija mūsu valstī, no kuras jā-
tiek vaļā, jo tur bieži ir bijis jāredz huligānisms,
kaušanās un citi pārkāpumi. Bet tos ir nodarījuši
atsevišķi organizācijas- dalībnieki, un es domāju, ka
pēc šo pārkāpumu izdarīšanas viņi no SSS organi-
zācijas ir izslēgti. Tāpēc mums nav iemesla šīs or-
ganizācijas vadošās personas un visu šo organizā-
ciju mest pār vienu kārti ar tiem organizācijas da-
lībniekiem, kas ir pienākti huligānismā — pat ļoti
rupjā huligānismā.

Tādu pašu objektivitāti mēs prasām no kreisā
spārna, sevišķi no sociāldemokrātiem, kuri taču lai-
kam nav nostājušies pret mūsu valsti, arī pret mūsu
lielāko organizāciju — aizsargiem. Tad, bez šaubām,
aizsargu organizācijas dalībniekiem būs vieglāk dar-
boties arī to pilsoņu miera, drošības un kārtības sar-
gāšanai, kuri principā šo organizāciju nevar atzīt.

Mēs, zemnieku savienība, atzīstam, ka admini-
stratīvā iestādē, kāda ir Iekšlietu ministrija, protams,
var būt viens otrs pārkāpums, var būt viens otrs
kļūmīgs ierēdņu nodarījums, bet mums, pārbaudot
visus atsevišķos gadījumus, jākonstatē, ka admini-
stratīvā vara, augstākās atbildīgās personas Iekšlie-
tu ministrijā ir centušās visiem spēkiem- atsevišķos
pārkāpumus likvidēt. Ja viena otra persona ir izda-
rījusi kādu pārkāpumu, tad tās ir nodotas pelnītam
sodam. Ja vēl vienā otrā gadījumā ir kādas nevēla-
mas personas, kā, piemēram, Bērziņš, kas ir pārcelts
no Gulbenes uz Alūksni, mēs ceram, ka Iekšlietu mi-
nistrija šinī ziņā spers enerģiskus solus, lai turpmāk
nevēlamās parādības neatkārtotos un šādas perso-
nas no administratīvā aparāta izravētu, lai dotu vie-
tu tādām personām, kas ir cienīgas sargāt mūsu ze-
mē mieru, drošību un kārtību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Špojanskim.

L. Špolanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku apvienība; runā krie-
viski)*) : Deputātu kungi! Gribu apstāties tikai
pie dažiem gadījumiem — pieskarties visai iekšlietu
ministrijas daudzpusīgajai darbībai nedomāju, bet
domāju runāt tikai par dažiem gadījumiem robežu
apsardzības un pašvaldības departamenta darbībā.

Es gribu darīt zināmu deputātu kungiem un arī
pa daļai iekšlietu ministra kungam, ka pierobežas
joslā ne reti notiek gadījumi, kurus ne tikai ir vē-
lams, bet pat ir nepieciešami likvidēt. Beidzot reiz
taču jārada pierobežas joslā apstākli, kur šādi gadī-
jumi nevarētu atkārtoties. Deputāts Kaļļistratovs,
kā man ir stāstīts, jau esot aizskāris dažus šādus ga-
dījumus; es minēšu vēl 2—3 piemērus, kas raksturos

*) Runātāja atreferējums. , |
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apstākļus, kādi diezgan bieži jāpiedzīvo pierobežas
josla.

Viens tāds — pilnīgi pārbaudīts — gadījums ir
noticis Linavas pagasta Zapkos, kad, atbruņojot di-
vus jaunus cilvēkus, pielaista tāda rīcība, kādu lie-
tas apstākli nav prasījuši. Kādam Baumanim izrī-
kojumā Zapkos bijis līdz revolveris. Tā kā viņš bi-
jis iedzēries, nolēmuši viņu atbruņot. Šai lietā pie-
dalījušies vairāk cilvēku — dažas privātpersonas,
robežsargu grupas priekšnieks Vanags un aizsargs
Ostrovskis. Šī viena cilvēka atbruņošana novedusi
pie tā, ka viņu visādā veidā sākuši spīdzināt: sasē-
juši viņam rokas uz muguras, piesējuši viņu pie žo-
ga, situši viņam ar revolvera spalu pa galvu, pēruši
ar nagaiku u. t. t. Šī procedūra vilkušies diezgan
ilgi, tā ka pa to laiku pat laiks paspējis grozīties un
uznākusi lietus gāze. Visi aizbēguši, bet piesietais
Baumanis atstāts uz vietas. Baumanis, stipri sasists,
neapsegtu galvu, piesiets pie žoga, stāvējis lietū līdz
tam laikam, kamēr policija šo nejēdzību likvidējusi
— atsējusi Baumani no žoga un aizvedusi. — Tāds
ir viens gadījums.

Ludzas apriņķa Brikovas pagastā robežsargu
grupa gara laika kavēšanai, varbūt arī tāpēc, ka nav
nekā, ko darīt, nodarbojas ar sistemātisku vietējo
iedzīvotāju vajāšanu. Nepatīk viņiem kāds zem-
nieks, kāds vietējais iedzīvotājs — tad nodarbojas
ar šī iedzīvotāja nervu bojāšanu.

Robežsargi Brikovas pagastā vēlējušies no-
pļaut zāli uz kāda pļavas gabala, kur viņiem ir tie-
sība pļaut, bet nopļauto sienu veduši pa kādu privā-
tu saimniecību pa ceļiem, kas nekur par tādiem nav
apzīmēti, tā nodarot zaudējumus. To viņi dara bez
minētās saimniecības īpašnieka atļaujas, un kad tas
lūdz to nedarīt, lūdz braukt pa jau esošajiem ceļiem,
vai arī pa to pļavas gabalu, kur robežsargiem at-
ļauts pļaut, tad atbilde uz šo vienkāršo prasību ir
tāda, ka ar šo zemnieku sākas vesels karš. Tas
pats notiek arī ar citiem iedzīvotājiem līdzīgos ga-
dījumos, pie kam lieta noiet līdz nejēdzībām.

Kad vienā tādā gadījumā kādam iedzīvotājam
iznākusi sadursme ar robežsargiem, kāds robežsargs
pagrūdis viņa sievu. Pilsonis sūdzējies robežsargu
augstākai priekšniecībai, pat rajona priekšniekam
Ludzā, bet tur viņa sūdzība saņemta ar lielāko ne-
labvēlību un neuzticību, atstājot lietu bez izmeklē-
šanas. Šī sadursme beigusies ar to, ka robežsargi
paši iesūdzējuši minēto zemnieku tiesā, pie kam daļa
robežsargu uzstājušies par apvainotājiem, cietušiem,
daļa par lieciniekiem. Zemniekam, kas dzīvo viens
savā sētā, nav liecinieku, un robežsargi, gribēdami
viņam atriebties par sūdzēšanos, iesūdz tiesā viņu
pašu, kas viņu arestē, soda u. t. t. Šo gadījumu es
esmu pārbaudījis, un man robežsargu rīcības neli-
kumība šinī gadījumā ir pilnīgi skaidra.

Ta_s pats ir noticis arī Ludzas apriņķa Šķaunes
pagastā. Šie gadījumi gan nav notikuši tagad, kad
Iekšlietu ministrijas priekšgalā ir Mīlberga kungs,
bet tie attiecas uz agrāko periodu; tikai šīs lietas
arī vēl tagad nav izbeigtas, ir ievilkušās garumā.

Arī Ludzas apriņķa Šķaunes pagastā robežsar-
gu karš ar vietējiem iedzīvotājiem — šinī gadījumā
Gromu saimnieku — velkas jau veselu gadu. Še
kādu pilsoni vajā vesela robežsargu grupa. Nelai-
me tā, ka šī pilsoņa māja atrodas pie paša ezera,
un visa robežsargu grupa, bieži vien ar visām sa-
vām ģimeriēm, katru dienu bez saimnieka atļaujas
iet pāri viņa zemei uz ezeru peldētiem, neievērojot
ceļus, ieminot jaunas tekas pa sējumiem u. t. t. Kad
īpašnieks ne vienu reizi vien protestējis, lieta beigu-
sies ar loti lielām nepatikšanām viņam. Viņam pa-
teikts: ja tu te tik daudz runāsi, mēs tev visu no-
bradāsim; mēs vienmēr varam pateikt, ka esam
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kaut ko ķēruši, nobradāsim tev visus rudzus, visus
sējumus un būsim nevainīgi — taisnība būs mūsu
pusē. To pasaka atklāti, izsmejot, bravūrējot ar sa-
vu varu un neatbildibu. Šāda sistemātiska vajāša-
na ir novedusi minēto pilsoni līdz galīgam nervu sa-
brukumam. Savās vēstulēs un arī personīgās sa-
runas — viņš daudz par to rakstījis — viņš žēlojas,
ka robežsargi pēdējā gada laikā ir izsūkuši viņam
tik daudz dzīvības spēka, ka viena pēdējā gada lai-
kā viņš savu veselību ir sabojājis vairāk nekā par
pussimts līdz tam nodzīvotiem gadiem.

Reizē ar to šis pilsonis aizrāda, ka šie robež-
sargi paši neizpilda likumu un uzvedas nebūt ne tā,
kā pienāktos, izpildot dienesta pienākumus. Viņš aiz-
rāda uz kādu gadījumu, kad bijušas sarīkotas me-
dības, kurās notikusi tāda dzeršana, ka grūti to pat
aprakstīt. Dzeršanā piedalījušies robežsargu priekš-
nieks Budovičs un viņam padotie Šmats, Cibulis un
Baranovskis. Dzeršana beigusies ar to, ka šīs sil-
tās kompānijas kučieris aizbraucis ar visu zirgu pāri
robežai, aizvezdams sev līdz šautenes, vaļenkas un
kažociņus. Tā tad pašas priekšniecības acu priek-
šā aizvesti pāri robežai ieroči, apavi un apģērbi.

Arī šo pilsoni minētie robežsargi ir iesūdzējuši
tiesā; ir atraduši kaut kādu iemeslu, pie kam viena
dala atkal uzstājusies par apvainotājiem, bet citi par
lieciniekiem. Miertiesnesis zemnieku jau ir sodījis;
lieta patlaban ir apgabaltiesā.

Šādu gadījumu ir noticis loti daudz, bet, kā jau
teicu, tie neattiecas uz šo periodu, kad Iekšlietu mi-
nistrijas priekšgalā ir Mīlberga kungs; tie ir notikuši
viņa priekšgājēju laikā.

Diemžēl, še jāmin vēl viens ļoti bēdīgs gadī-
jums; tādu gadījumu ir noticis diezgan daudz, un
par tiem ir bijis jārunā ne vienu reizi vien. Nedēļas
trīs atpakaļ Purmales — vai arī Linavas — pagastā
pie Grišinas kalna nogalināts viens jauns pilsonis —
robežsargi to nošāvuši._ Šai lietai ir piegriezta se-
višķa vērība. Šinī gadījumā mēs neesam redzējuši
to trafareto pieeju šādām lietām, kādu esam redzē-
jušicitos agrākos gadījumos. Parasti šādos gadīju-
mos, kad robežsargiem ir bijušas kādas sadursmes
ar vietējiem iedzīvotājiem, pieeja tiem ir visai tra-
fareta: iedzīvotājs — pazīstams nelietis; mēs to la-
bi zinām — tā viņam arī _ vajadzēja! No augšas tika
kultivēts tāds redzes stāvoklis, ka labāk vienu ne-
vainīgu notiesāt, nekā kādu vainīgo palaist, labāk
nevainīgam uzlikt sodu, nekā kādu vainīgo apžēlot.
Tas ir diametrāli pretējs viedoklis tam, ko savā lai-
ka izteica Katrīna Lielā — ka labāk desmit vainīgos
palaist neka vienu nevainīgu notiesāt. Robežsargu
dzīves tradicijās visu laiku valdošais ir bijis taisni
pretējais princļņs. Robežsargi, acimredzot, uzskata
par_savu pienākumu tikai robežas aizsargāšanu —
rūpēties ari par pilsoņu dzīvību un drošību viņi ne-
atrod par vajadzīgu. Un pie tam viņi uzskata, ka
ne tikai viņiem nav jāapsargā iedzīvotāju dzīvība,
bet viņi noiet līdz_ tādiem gadījumiem, kāds ir noti-
cis priekš 3 nedēlam, kad bez kāda iemesla Purma-
les pagasta tika nošauts kāds jauns pilsonis — Pur-
males vai Linavas pagastā, acumirklī nezinu skaidri
pateikt.

Man jāteic, ka šinī gadījumā robežsargu priekš-
nieks pulkvedis Bolšteins, pēc tam, kad biju griezies
pie viņa, apsolīja un arī ir spēris solus, lai pilnīgi
noskaidrotu šo gadījumu. Viņš nav apmierinājies
tikai ar parasto ziņu ievākšanu, bet ir iecēlis speciā-
lus _revidentus, lai šo lietu sīki izmeklētu. Uz jau
ievākto datu pamata vainīgās personas ir atceltas
no amata unnodotas tiesai. Ne vienmēr tas tā ir
bijis iepriekšējos gadījumos, par kuriem nupat stāstī-
ju. Es uzskatu šo izturēšanās maiņu pret gadīju-
miem pierobežas joslā par loti interesantu un varu
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to tikai apsveikt — šo lūzumu attiecībās pret vietē-
jiem iedzīvotajiem un notikumu izmeklēšanas paņē-
mienos.

Bez tam gribu teikt vēl dažus vārdus par paš-
valdības departamentu. Še ir interesanta viena lie-
ta, proti ta, kā dažas vietās rīkojas pagastu pašval-
dības ugunsgrēka gadījumos. Man ir zināmi daži ga-
dījumi, kas notikuši Jaunlatgales apriņķī. Rīkojas,
lūk, kā!

Bieži vien pagasta pašvaldība sava priekšsēdē-
tāja persona vai arī kāda kancelejas ierēdņa personā
ir_ sarunājusies ar apdrošināšanas biedrību — galve-
na kārta ar obligatoriskās apdrošināšanas biedrī-
bu —, un tad nu notiek tā: ugunsgrēka gadījumā, kad
kādam zemniekam ir nodegušas ēkas un jau ir no-
lemts viņam izmaksāt apdrošināšanas prēmiju, šis
zemnieks naudu tomēr nedabū. Šo naudu neizmak-
sā zemniekam tieši, bet, ejot caur vietējā aģenta
rokām, kas daudzreiz ir pagasta padomes priekšsē-
dētājs vai cits kāds pagasta valdes loceklis, tā tiek
ieskaitīta par dažāda veida nodokļiem. Šī parādība
ir pilnīgi neciešama, un pašvaldības departamentam
reiz par visām reizēm tai jāpiegriež visnopietnākā
vērība. Te nelīdz nekāda atrunāšanās, tāpēc ka ro-
das taisni neiespējams, pat šausmīgs stāvoklis.

Man ir zināms kāds gadījums no Linavas pa-
gasta, kur kādam pavisam vecam zemniekam node-
gušas ēkas. Apdrošināšanas biedrības apriņķa
aģents teicis, ka izmaksās tādu un tādu summu. Ap-
solīto summu gaidīdams, minētais zemnieks pārde-
vis savu pēdējo zirgu, lai uzceltu kaut kādu būdiņu
dzīvošanai. Naudas viņam nav bijis, bet tā kā nav
bijis, kur dzīvot, viņš pārdevis zirgu, lai varētu uz-
celt kaut jelkādu pajumti, lai vēlāk par dabūto nau-
du nopirktu jaunu zirgu un uzceltu arī citas ēkas.
Kādas bija viņa šausmas, kad viņam pateikts, ka vi-
sa viņa prēmija līdz pēdējam santimam ieskaitīta da-
žādu nodokļa parādu samaksai — pašvaldības no-
dokļu parādu, sēklas parādu u. c. Zemnieks palika
bez graša. Šis gadījums ir taisni brēcošs. Cilvēks
ir bez pajumtes, nav viņam vairs nekāda īpašuma,
pat ne drēbju, ko vilkt mugurā, nav arī vairs zirga,
bet ugunsgrēka prēmiju pagasta pašvaldība ieskaita
par dažādiem nodokļiem un cietušajam neizmaksā
ne santima. To es uzskatu par absolūti nepielaiža-
mu.

Apmēram tas pats ir noticis arī Augšpils pa-
gastā. Annai Chitrovai nodegušas ēkas, apdrošinā-
tas par 1000 latiem. Apdrošināšana bijusi pārnesta
uz apriņķa apdrošināšanas biedrību. Jaunlatgales
apriņķa aģentūra solījusi prēmiju izmaksāt. Galu ga-
lā visa prēmija tomēr ievilkta par dažādiem nodokļu
parādiem, un cietušajai izsniegti tikai 10 latu. Par
šo naudu — 10 latiem tad lai nu uzceļot visas savas
saimniecības nodegušās ēkas! Tiešām, deputātu
kungi, šādu rīcību grūti novērtēt. Cilvēks ir palicis
uz klaja lauka, bet pagasta pašvaldība ar policijas
palīdzību tai pašā laikā ved tādu polītiku, ka cilvē-
kam iedot 10 latu — ierīkojies, kā gribi!

Šādu gadījumu es varētu atstāstīt loti daudz, bet
negribu kavēt Augsto namu un tāpēc tikai ziņoju
par tiem deputātu kungiem, iekšlietu ministra kun-
ga un departamenta direktoram, kurš arī patlaban
ir še klāt.

Es neesmu sajūsmināts par šī budžeta summām,
tomēr citādā ziņā pievienojos deputātam Kaļļistra-
tovam un saku, ka pret budžetu nebalsošu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Muižniekam.

I. Muižnieks (Latgales kreisais sociālists): Pēc
garām runām par Iekšlietu ministrijas budžetu paris
vārdu jāpasaka par visu Iekšlietu ministrijas un mu-
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su iekšējo polītiku, kāda tiek piekopta pret strādnie-
kiem un zemniekiem no vienas puses un pret turī-
gākām aprindām no otras puses.

Kā jau visos jautājumos, tā arī šeit iekšlietu mi-
nistris, politiskā pārvalde, kriminālpolicija un aizsar-
gi ar visu savu bargumu, ar visu asumu vēršas pret
strādnieku organizācijām. Ja kāds ir vajāts, ja kāds
ir aizskarts, tad aizskarts ir tikai Latvijas strādnieks
un zemnieks; turīgākā šķira — tā netiek aizskarta.
Ņemsim kaut sīku gadījumu, kā izturas pret strād-
nieku, un kā izturas pret kādu nogrēkojušos turīgā-
ku pilsoni — tūliņ redzēsim ārkārtīgu, milzīgu star-
pību. Tādēļ iekšlietu resora kritiku var uzskatīt ti-
kai no tā viedokļa, ka Iekšlietu ministrijas rīcība
vissmagāk vēršas pret strādniekiem un pret strād-
nieku organizācijām.

_ Vai kreisā strādniecība, Latvijas revolucionārā
strādniecība var izlaist kaut vienu uzsaukumu, kaut
vienu lapiņu? To nevarēja un nevar. Iekšlietu mi-
nistra kungs savā laikā iesniedza likumprojektu, ku-
rā prasīja ievest iepriekšējo cenzūru. Šī iepriekšējā
cenzūra, kuru tik dedzīgi aizstāvēja pats iekšlietu
ministra kungs, faktiski strādnieku organizācijas ne-
būt vairs neskar, jo īstām strādnieku organizācijām
vairs nav savu laikrakstu, viņas vairs nevar izdot
nevienu laikrakstu, vienalga, lai tas būtu kāds bū-
dams. Savus laikrakstus var izdot tikai tādas or-
ganizācijas, kas stāv tuvu iekšlietu ministrim1. Strād-
nieku organizācijām savu laikrakstu nav. Iekšlietu
ministra kunga likumprojekts, kas gan tika noraidīts,
bija vērsts pret tā saucamām oportūnistiskām strād-
nieku organizācijām, kuras grib iekšlietu ministrim
piesmērēties; bet pēdējais ar savu jauno represīvo
soli gribēja šīs organizācijas padarīt vēl maigākas,
vēl mīkstākas attiecībā pret sevi.

Ja ņemam un apskatām robežsargu darbību, tad
man te no šīs katedras jau vairāk reižu ir nācies ru-
nāt par robežsargu darbību Latgalē.

Ko robežsargi ir darījuši? Viņi ir vajājuši vie-
tējos iedzīvotājus — saprotams, ne tos cilvē-
kus, kuru vārdā te runā špoļanskis, Kaļļistratovs un
Korņiļjevs, bet galvenā kārtā Latgales zemniekus un
strādniekus, kuri kādreiz viņiem, varbūt, naīvi ir ti-
cējuši, bet kurus šie kungi ir piemānījuši. Tie nenāk
,no minētām aprindām. Korņiļjevs dzīvo pierobežā,
Špoļanskis tāpat, bet vai viņus kādreiz kāds robež-
sargs ir aizskāris? Nē! Vai viņiem ir kādreiz at-
ņemta kāda lapiņa? Nē! Te pats iekšlietu mi-
nistra kungs nāca un teica kādreiz, ka Kaļļistratovs
esot pretvalstisks, ka viņš savos mītiņos aicinot ne-
maksāt nodokļus, ka viņš savos kongresos aicinot
neklausīt pašam iekšlietu ministrim Mīlbergam, vār-
du sakot — spļaut viņam virsū. (G. MUbergs no
vietas: «Tas man nav zināms!") Neskatoties uz vi-
su to, par Kaļļistratovu nav sastādīts neviens pro-
tokols. Iekšlietu ministris ir spiests atzīt, ka Kaļļi-
stratovs nekā ļauna nav darījis. Bet jakādam strād-
niekam vajadzīgs nodrukāt kādu lapiņu, kaut tādam
strādniekam, ko izslēdz no sociāldemokrātu parti-
jas, tad Jūs, ministra kungs, to uzreiz pataisāt par
kommūnistu, un attiecīgā lapiņa vēl nav iznākusi
no drukātavas, kad viņš jau ir apcietināts.

Bruno Kalniņa kungs te_ runāja par politiskās
pārvaldes represijām pret strādniekiem. Viņš te ap-
galvoja, ka pagājušajā gadā politiskā pārvalde vajā-
jusi 520 personu. Es šīs personas neesmu skaitījis,
bet tomēr gribu šo skaitli apšaubīt. Es gribu vērst
deputātu kungu uzmanību uz to, ka vienā Rīgā, pie-
mēram, uz vienu pašu 1. maiju ir arestēti pāris simts
cilvēku; Daugavpilī arestēto skaits uz 1. maiju arī
sasniedza 100 cilvēku, un Rēzeknē bija arestēts cil-
vēku 50. Es zinu, ka Latgalē bija pilni cietumi, un
nebija vietas, kur ieslodzītos novietot. Es atceros
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vienu gadījumu pēc sociāldemokrātu konferences
Rēzeknē, kad notika aresti Rēzeknes apriņķa Bērz-
gales pagastā, kur bija tik daudz arestēto, ka viņus
nevarēja novietot vilcienā un vajadzēja izsaukt no
Rēzeknes vagonu, kur novietot visus Bērzgales pa-
gasta arestētos. Tā tad aresti un vajāšanas no po-
lītiskās pārvaldes puses notiek daudz lielākā mērā,
nekā te tēloja Bruno Kalniņa kungs. Kalniņa kungs,
pielieciet šim skaitlim — 520 vismaz 1 vai 2 nulles
klāt, tad tas daudz maz tuvosies īstenībai. (/.
Breikšs no vietas: «Kurā gadā?") Tas bija pagāju-
šajā gadā! Šogad šis skaitlis būs vēl lielāks. (J.
Breikša starpsauciens.) Breikša kungs, ja skaitlim
520 pieliek klāt nulli, iznāk 5200'; bet var likt klāt
arī 2 nulles. (/. Breikša starpsauciens.) Breikša
kungs, es neesmu skaitījis! Jūs stāvat politiskai pār-
valdei tuvāk, Jūsu partijas biedrs ir polītiskās pār-
valdes priekšnieks; tāpēc Jūs arī smīnat, ka es šo
skaitli esmu nosaucis mazāku. Mēs jau nezinām,
mēs šos skaitļus, Breikša kungs, smeļam no jūsu
paša laikraksta — «Jaunākām Ziņām", un «Jaunāko
Ziņu" informācija bija tāda, ka uz 1. maiju Rīgā are-
stēts pāris simtu cilvēku — Sarkandaugavā vien
50—60 cilvēku. Cik vēl nebija arestētu citās Rīgas
nomalēs? Bez 1. maija bija arī vēl citas dienas, kad
notika aresti: 1. augusts, 1. janvāris, 7. novembris
u. c. Arestēto skaits šinīs dienās ir bijis ārkārtīgi
liels.

Varētu teikt: ja šie cilvēki uzstājas pret demo-
krātisko iekārtu, tad pret viņiem jāvēršas ar visu
bardzību, viņi jāvajā, jāizņem no apgrozības. — Pie-
ņemsim, ka tas tā būtu. Bet pret pastāvošo iekārtu
šeit Saeimā uzstājas arī Leikarts —? uzstājas vēl
asāk nekā mēs. (P. Leikarta starpsauciens.) Lei-
kart, es nemaz negribu Jūs aizskart, es tikai minu
Jūs kā piemēru. Redziet, arī Leikarts uztraucas! —
Bet sakait, kungi — vai Leikarta «Lauku Domās" ir
kādreiz konfiscētas? Vai «Ugunskrusta" vai ..Pēr-
koņkrusta" ^ izdevumi ir konfiscēti? Bet tikko mēs
izdodam kādu lapiņu, un kaut šai lapiņā būtu ierak-
stīti tikai pāris vārdu pret tagadējo iekārtu, tūlīt tā
tiek konfiscēta, tūlīt mūs vajā un arestē. Kungi, no
šī viedokļa pieejot Iekšlietu ministrijas budžetam, jā-
saka, ka_ Iekšlietu ministrijas budžets un darbība ir
kaila turīgās šķiras izrēķināšanās darbība.

Kritika, ko šeit izteica deputāts Bruno .Kalniņš
pret Iekšlietu ministrijas darbību, aprobežojās tikai
ar sīku.nevērtīgu faktu uzskaitīšanu. Tā bija it kā
pielabināšanās Iekšlietu ministrijai. Tā nebija strād-
nieciska pieeja Iekšlietu ministrijas darbībai, tā ne-
bija stradnieciska kritika par Iekšlietu ministriju. Tā
bija oportūnistiska reformatoriskās sociāldemokrāti-
jaskritika.

Iekšlietu ministrijas darbība pēc Bruno Kalniņa
domām būtu laba, japolicisti neizvarotu sievietes, ja
policisti nedzertu un zaļumballēs netrokšņotu. Man
jāsaka, ka policisti ir tādi paši cilvēki kā visi citi, un
ja nu citi cilvēki nodarbojas ar tādām «pasaulīgām"
lietām, tadtaču policisti arī var ar tām nodarboties,
un šai ziņa es neredzu policistos ne dievus, ne arī
sargeņģeļus atšķirībā no citiem pilsoņiem. Tādēļ no
strādnieku viedokļa nevarēja teikt, ka Iekšlietu mi-
nistrijas un policijas darbība būtu laba, ja policisti
nedzertu u. t. t., u. t. t. Sīkus kriminālus nodarīju-
mus mes redzam visās aprindās, tādi gadījumi ir vi-
sas aprindās, tāpēc nav arī nekāds brīnums, jā tādi
gadījumi notiek arī no policistu puses.

Mēsskatāmies citādi. Policijas darbība kā tāda
visa sava smaguma un asumā vēršas tikai pret strād-
nieku šķiru. Tikai strādnieku šķira ir tā, pret kuru
tiek vērsts policijas niknums un bardzība. Strād-

,nieks var būt pilnīgi
^
nevainīgs, bet viņu piekauj, sit,

[spīdzina un terrorizē.
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Tanī pašā laikā turīgās aprindas var darīt visu
ko, un pret tām nekas netiek darīts. Es šeit jau
minēju divus vārdus: Leikarta un Kaļļistratova kun-
gu vārdus. Es varētu minēt vēl vairāk. Tas pats
Kaļļistratova kungs plātās it kā ar savu opozīciju
pret Iekšlietu ministriju, sacīdams, ka tā vajājot Lat-
gales zemniekus; bet viņš ar savu opozīcijas runu
uzstājas tikai tāpēc, lai varētu vairāk izkaulēt šā-
vām baznīcām. Šinī budžetā viņš ari ir dabūjis ap-
mēram 5000 latu vecticībnieku baznīcām. Laikam
viņš grib dabūt vēl vairāk un tad gala iznākumā no-
balsot par budžetu. Tikai šī motīva dēļ viņš uzstā-
jas pret Iekšlietu ministriju. Varbūt, ari tādēļ, ka
Iekšlietu ministrija spiež viņu labot trotuāru pie vi-
ņa Daugavpils namiem; bet ne jau par to, ka Iekš-
lietu ministrija vajātu Latgales zemniekus, Kaļļistra-
tova kungs taču pats ir ieinteresēts, lai Iekšlietu mi-
nistrija vajātu Latgales zemniekus, lai nomierinātu
tos zemniekus,kas tagad Kaļļistratova kungam vairs
neskrien pakaļ, bet kas no dažiem tirgiem Kaļļistra-
tova kungu ir dzinuši projām ar ķieģeļiem. Kaļļi-
stratova kungs taču ir īsts krievu baltgvardists. Viņš
savā laikā ir dienējis kņaza Līvena baltajā armijā.
Kā baltgvardistam viņam rokas aplipušas ar strād-
nieku asinīm, un tāpēc viņš citādi nevar rīkoties.
Tikai tā var novērtēt Kaļļistratova kunga rīcību Ši-
nī momentā.

Tālāk — par Breikša kunga kritiku. Breikša
kungs saka, mums esot sliktas un nederīgas apriņķu
valdes, vajagot tās likvidēt un to vietā ievest kaut
kādas apriņķu pārvaldes, vai iecelt kaut kādus Iekš-
lietu ministrijas administratorus. Es neesmu apriņķu
valžu_ aizstāvis un negribu tās lielīt — strādnieku
pārstāvju apriņķu valdēs nav; bet kā nekā tomēr ap-
riņķu valžu, vēlēšanas un pati apriņķu valžu pastāvē-
šana ir zināms tautas aktivitātes izpaudums, kur lab-
vēlīgos apstākļos darba tauta varētu arī savu aktivi-
tāti parādīt; tāpēc pēc strādnieku domām pret apriņ-
ķu valžu likvidēšanu jāuzstājasnevis tādēļ, ka tās aiz-
stāv strādniekus vai nes strādniekiem un zemnie-
kiem kādu labumu, bet gan tādēļ, ka tas ir institūts,
kura vietā_ galu galā Breikša kungs grib novietot
daudz sliktāku institūtu ar Rīgas ieceltiem ierēdņiem,
kurudarbība vērsīsies pret strādniekiem vēl daudz
bargāk.

Vēl par Iekšlietu ministrijas izturēšanos pret tā
saucamajām fašistu organizācijām. Skaidrs, ka ta-
ču viņi paši, tuvu stāvēdami fašistiem, nevar uzstā-
ties aktīvi un asi pret tā saucamiem nelegāliem fa-
šistiem. Galu galā — ar ko tad Mīlberga kungs at-
šķiras no tā saucamā Voldemāra Ozola, kuru viņš
uz Kerenska likuma pamata tur cietumā? Es domā-
ja— ne ar ko! (/. Tēriņa starpsauciens: «Viens ir
Lāčplēsis, otrs nav Lāčplēsis!") Varbūt ir tikai tā
starpība — citas starpības nav. Politiskos uzskatos
Mīlberga kungs ir tāds pats fašists kā Ozols, tikai
Mīlberga kungam tagad ir izdevība būt par Iekšlietu
ministri, viņš_ ir Saeimas deputāts, viņam ir noteik-
šana koalicijā, viņš kombinē, ķitē un stutē, un tāpēc
viņš tikai vārda pēc vajā savu konkurrentu Volde-
māru Ozolu, kurš labprāt gribētu Mīlberga kunga
vieta šeit sedet un diktēt. Tāpēc arī Mīlberga kungs
pret Ozolu neuzstājas ar tādu bardzību, ar kādu uz-
stājas pret strādniekiem. Politiskā pārvalde apgal-
vo.'Ozols gatavojis valsts apvērsumu, speciāli no-
zīmējis dienu, kurā izvedams apvērsums, kurā gāztu
tagadējo iekārtu un tās vietā nodibinātu atklātu fa-
šistisku diktatūru Latvija. Mīlberga kungs, Jums un
arī politiskai pārvaldei ir pietiekoši dati par to; bet
vel līdz šai dienai politiskā pārvalde ar visiem sa-
viem pietiekošajjem datiem nevar atrast, kādu pan-
tu Ozolam piemērot. (Starpsaucieni.) To nevar at-
rast! Tā tad redzams: draugi vien esat; vieni un
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tie paši. Lai Ozols neuzstātos pārāk asi pret Mīl-
bergu, liek viņam pasēdēt drusku cietumā, bet tad
abi salīgs. Arī Ozolu atsvabinās tāpat kā atsvabi-
nāja leģionāru Apini.

Sakait, vai jūs esat leģionāriem un citiem fa-
šistiem piemērojuši tik bargus pantus, kādus piemē-
rojat strādniekiem! Strādniekiem jūs piemērojat so-
du likumu 102. pantu par vienu vēstulīti; strādnieku
par vienas vestulītes, vienas lapiņas nomešanu uz
ielas notiesā ar 6 gadiem spaidu darbos, turpretim
pret tiemkungiem, kas nak no jūsu aprindām, jūs
par veselam rakstu sērijām nevarat izgudrot pantu,
ko varētu piemerot. _ Jums viņi jātur vairāk mēnešu
cietuma, un jus sakāt, ka nevarat sastādīt apsūdzī-
bas rakstu. (Starpsaucieni.) _ Redziet, kādi ir fak-
tiskie apstākli! Es domāju, jūs esat tādi paši hitle-
rieši ka tie daži, kas formas pēc sēž centrālcietumā.
(Starpsaucieni.) Ja fašistus tagad apzīmējam par
hitleriešiem, tad jus — mīlbergi, breikši, kalļistrato-
vi — ne ar ko neatšķiraties no tiem dažiem hitle-
riešiem, kas sež centrālcietumā. Tikai, varbūt, ir
tā starpība, ka kaļļistratovu kungi ir gājuši cauri
krievu reakcionāru skolu un strādniekiem nolaiduši
vairāk asiņu. Tie citi tik tālu nav tikuši. Tā ir vie-
nīga starpība; citas starpības nav.

Ievērojot
^

to, ka Iekšlietu ministrijas un it se-
višķi politiskas pārvaldes darbība vienmēr un visā
visuma ir vērsta tikai pret strādnieku šķiru, un tikai
strādnieku šķira ir tā, kuru Iekšlietu ministrija vajā
un terrorizē, es kā strādnieku deputāts, bez šaubām,
nevaru balsot par Iekšlietu ministrijas budžetu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Beldavam.

K. Beldavs (kristīgais darba bloks): Godātie
deputātu kungi! Deputāts Breikša kungs, manu vār-
du minēdams, aizrādīja uz dažādām parādībām mū-
su evanģeliski-luteriskā baznīcā, apzīmēdams šīs pa-
rādības par nevēlamām. Šī iemesla dēļ viņš tad arī
solījās nebalsot par Iekšlietu ministrijas budžetu. At-
ļaujiet man īsumā, pavisam īsumā, aizrādīt uz šīm
parādībām.

Deputāts Breikša kungs taču pats skaitās de-
mokrātiskajā centrā un ļoti augsti cienī demokrātiju.
Man ir pilnīgi nesaprotams, kāpēc viņš neatzīst to
demokrātiju, kas valda arī Latvijas baznīcā. Ja kaut
kur kāds vācu tautības mācītājs, balsojot pēc šīs de-
mokrātijas likumiem, balsojot aizklāti, ir iecelts prā-
vesta amatā, tad man šķiet, ka šo lietu var vai nu
nožēlot, vai atzīt; bet ja nu viņš reiz demokrātiskā
veida, pēc visiem demokrātijas likumiem iecelts šai
amatā, tad to apšaubīt nevar. Ja tagad Breikša
kungs to grib apšaubīt, tad kāpēc viņš neapšauba,
teiksim, visus tos tiesnešus, kuri — viena dala arī
vācieši tanī pulkā — tāpat tika ievēlēti aizklātā bal-
sošanā? Pēc Breikša kunga domām viņiem vaja-
dzētu sacīt, lai viņi taisās,kā tiek pie malas. Ja pie-
turētos pie šādas līnijas, tad taču arī zvērināto advo-
kātu padomei vajadzētu likt rīkoties tā, lai katrs vā-
cietis tiktu nogādāts pie malas.

Es domāju, Breikša kungs, ka, ejot Jūsu iezīmē-
tā virzienā un skatoties pēc Jūsu domām, Hitlers da-
rījis loti pareizi, Bodelšvinga, šī demokrātiskā kārtā
izredzētā bīskapa vietā, ielikdams komisāru Jageru.
(Saucieni no vietām.) — Man tas nebūt nepatīk! Es
tam nevaru piekrist. — Redziet, ja katra politiska
partija — šai gadījumā Hitlera partija — gribēs no-
teikt to līniju, kādā jāturas baznīcai, kur tad paliks
demokrātija?

Pieiesim otram jautājumam. Breikša kungs no-
žēloja, ka archibīskapa tēvs vēl nav licis iesvētīt se-
vi Doma baznīcā. Breikša kungs, vai Jūs varat pa-
teikt, kas būs tas, kas viņu iesvētīs? Vai Jūs le-

Krāiumā Saeimas Stenografu
birojā Rīgā. Saeimas jaukumā.

svētīsit? Jumstaču laikam ir zināms, ka mūsu baz-
nīca ir nodibinājusi attiecības ar Zviedrijas baznīcu
un pie ta arī grib palikt. Pajautājiet Zviedrijas- ar-
chibīskapam, kapec viņš nenāk iesvētīt Latvijas ar-
chibīskapu! (Starpsaucieni pa kreisi.) Es saku:
jautājiet viņam! Es tikai varu teikt, ka mūsu ar-
chibīskaps, ko es ļoti_ augsti cienīju un godāju, prof.
Dr. Grinbergs ļoti vēlas nokārtot šo jautājumu, un
es, Breikša kungs, tikai vēlētos lai Jūs, kas esat ap-
galvojuši, ka Jūsu frakcija loti cienī ticību, mūsu
konfesiju, par ko_ es ļoti priecājos un gribu tam- ti-
cēt, lai Jus citādi_ pieskartos mūsu archibīskapa
personai — ne ta, kā Jūs to darījāt no šīs kate-
dras-. Es vēlreiz_ uzsveru, ka archibīskapa tēvs grib
nokārtot šo jautājumu.

Tālāk Jūs teicāt, ka negribot vairs atvēlēt lī-
dzekļus baznīcas virsvaldei. Ja to man teiktu tie
kungi, kas te mani pārtrauca, tad es to saprastu, bet
ko Jus, Breikša kungs, gribat panākt, liegdami lī-
dzekļus baznīcas virsvaldei? Jūs taču ar to lau-
žat demokrātiju! Kas tad ir baznīcas virsvalde?
Jus ka advokāts to labāk zināsit; Jūs zināsit ka
baznīcas virsvalde ir Latvijas sinodes izpildu or-
gāns, Latvijas sinode šo savu izpildu- orgānu var
kuru katru b_ridi_ saukt savā priekšā un tiesāt pilnīgi
demokrātiskā kārtā. _ Latvijas sinodē taču kā nekā
ir reprezentētaarīj'ūsu partija; tur taču ir arī jū-
su ļaudis, un tā, lūk, demokrātiskā kārtā ir iecelta
šī baznīcas virsvalde. Jūs sakāt, viņa vairs nepel-
nījot Jūsu uzticību. Man jāsaka, ka ja šī virsvalde
pelnī musui augstākās garīgās suverēnās varas —?
sinodes uzticību, tad, Breikša kungs, viņai pietiek,
un viņa daudz nežēlosies, ja viņai, Breikša kungs,
varbūt trūkst Jūsu atbalsta.

Atļaujiet, ka eju vēl tālāk. Jūs sakāt, Jums esot
žēl, ka tā lieta netiekot nokārtota u. t. t. Breikša
kungs, man arī žēl, bet zinait — romiešiem ir sa-
kāmvārds: „Si duo idemi dicunt, non est idem" —
ja divi runā vienu un to pašu, tas nav viens un
tas pats. Jūs sakāt, ka Jums žēl; es arī saku, ka
man žēl; bet, Breikša kungs, kad Jūs to aplieci-
nājāt, šeit atskanēja starpsauciens: «Jūs pats taču
esat ienācis- Saeimā uz Doma baznīcas- gaiļa pama-
ta!" Tāds bija šis starpsauciens! (Sauciens pa
kreisi: «Pareizi!") Breikša kungs, es tādu starp-
saucienu nebūtu raidījis, bet man jāatzīst, ka šai
starpsaucienā bija liela patiesība; un man jāsaka,
ka ja šī gadījuma, kuru Jūs tā nožēlojat, nebūtu bi-
jis, tad Jūsu frakcija nebūtu bijusi tik liela. Tā, man
šķiet, ir patiesība, kuru neviens neapstrīdēs.

Tāpēc, Breikša kungs, ja Jūs sakāt: «Man
žēl", un es arī saku: «Man žēl" — si duo idem
dicunt, non es-t idem".

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Dinbergam.

A. Dinbergs (dzelzceļnieku, valsts darbinieku,
amatnieku un strādnieku arodnieciskā apvienība):
Godājamie deputātu kungi! Man par Iekšlietu mi-
nistrijas budžetu nebūtu nekā sevišķa, ko teikt, ja
te nebūtu skarti jautājumi, par kuriem es arī šo to
zinu un par dažiem diezgan daudz un diezgan tuvu.

Runājot par Iekšlietu ministrijas budžetu, Breik-
ša kungs, starp citu, aizskāra arī aizsargus, aizsar-
gu organizāciju, saistīja to ar politisko pārvaldi —
ja nemaldos, arī ar kādu citu iestādi un stāstīja it
kā brīnišķīgas lietas. Patiesībā jāsaka, ka viss tas,
kas šinī lietā ir teikts, nesaskan ar patiesību; nav
attēlots tā, kā tas patiesībā ir. Nav jāaizmirst, ka
katrai medaļai ir arī otra puse, ka katrai naudai jā-
apskata arī otra puse. Breikša kungs jums šeit pa-
rādīja tikai lietas vienu pusi. Tā tas ir bijis vienmēr
līdz tam laikam, kamēr šeit Saeimā nebija tāda Din-

m
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berga; tikmēr arī tā viena puse bija tāda, kā to
šeit nostādīja Breikša kungs. Bet tagad nu še at-
rodas tāds Dinbergs, kas runā arī par otru pusi. Arī
šoreiz man jārunāpar to otru pusi.

Breikša kungs šeit nāca, kā domājams, ar lie-
lu sensāciju, savā ziņā ar bumbu. Man jāsaka, ka
tik trakas tās lietas nemaz nav. Tā nebija nekāda
bumba, pat nekāda sensācija — tikai niecīga, ne-
pareizi apgaismota epizode.

Breikša kungs šeit stāstīja briesmu lietas saka-
rā ar dzelzceļu aizsargu pulka adjutantu. Viņš iztē-
loja, ka tas nu ir viens briesmīgs vīrs. Man jums
jāsaka, ka tas ir tikai algots darbinieks; viņš ir ari
aizsargu darbinieks, kuram jāpelnī sava maizīte at-
tiecīgā vietā. Viņš nav ne vēlēts, ne arī kāds iz-
cils organizācijas cilvēks, bet strādā savu darbu kā
kurš katrs, par ko arī katrs saņem savu algu. Šinī
gadījumā šis cilvēks strādā arī aizsargu organizāci-
jā un nesaņem par to itin nekā. Tā tad tas nav ne-
kāds dubultamatnieks, bet strādā aizsargos tikai ide-
jas- dēļ.

Breikša kungs šeit atsaucās arī uz politisko pār-
valdi un teica, ka minētais adjutants esot izdarījis
trakas lietas, vienu īstu provokāciju: viņš esot at-
ļāvies, pildot dienesta pienākumus, pieprasīt politi-
skai pārvaldei ziņas par tādiem vīriem, kas gribot
iestāties aizsargu organizācijā. Kungi, tas taču ir
trafarets. Izziņu pieprasīšana ir tāda lieta, kas kat-
ram jāpilda, kurš grib palikt savā amatā, grib pildīt
pienākumus, kādi viņam uzlikti. Man ir pietiekoši
pierādījumi, par to, ka personas, kuras Breikša kungs,
minēja, ja arī nav iesniegušas rakstiskus iesniegu-
mus, tad ir ieteiktas par aizsargiem no pietiekoši
uzticamiem un pietiekoši augsti stāvošiem aizsar-
gu virsniekiem. Tas ir fakts, kuru nevar apstrīdēt.
(Starpsauciens.) Ko viņas ir gribējušas, Breikša
kungs, to es nezinu, tāpat kā nezinu, ko Jūs gribat.
Par tādām lietām, kad kāda persona kaut ko grib
vai negrib, labāk, Breikša kungs, nerunāsim. Te nav
vieta par to runāt.

Tālāk Jūs- teicāt, ka šim adjutantam esot kaut
kādi provokatoriski sakari ar politisko pārvaldi.
Par politisko pārvaldi runājot, man jāsaka, ka tā nav
tā iestāde, par kuru varētu sajūsmināties, kuru va-
rētu izcelt kā lielu paraugu u. t. t.; bet tomēr jāsa-
ka, ka šāda iestāde pastāv visās valstīs- un, acimre-
dzot, ir nepieciešama. Nekur bez viņas neiztiek,
vai nu to sauc par čeku, vai citādi; visur viņa pa-
stāv un visur ir vajadzīga. Bet tad tai arī jābūt sa-
vu uzdevumu augstumos. Izrādās tomēr, ka pie
mums tas, diemžēl, tā nav. Izrādās, ka šī pati poli-
tiskā pārvalde, kurai, kā jau minēju, vajadzētu būt
savu uzdevumu augstumos, patiesībā, kā to diezgan
daudzi novērtē un noceno, izrādās- par vienas poli-
tiskas partijas filiāli vai piedēkli. Šinī gadījumā es
domāju demokrātisko centru. Savus apgalvojumus
es jums tūlīt motivēšu, jo nerunāju tā no zila gaisa.

Redziet, ja par šo iestādi runā, tad jāsaka, ka
kartīgam_ pilsonim no šis iestādes nav, ko bīties.
Ja, piemēram, šai iestādei par mani, būtu kāds pie-
prasījums, tad man nebūtu ne mazākā iemesla uz-
traukties. Tāpat, man liekas, jums, deputātu kungi,
ar maz izņēmumiem, arī nav absolūti, ko uztrauk-
ties. Bet Breikša kungam ir ko uztraukties! Viņš
uztraucas pavisam nenozīmīgā lietā, nāk ar lielu
bumbu un sensāciju un pat runā par provokāciju.
Tas notiek tadel, ka viena amata persona ir izpildī-
jusi savus uzliktos pienākumus, un tas ir dzelzceļu
aizsargu pulka adjutants. Tas ir viss. Tā tad ir
vīri, kuriem vajaga uztraukties, kuriem ir jāuztrau-
cas. Essaku, ne man, ne citiem godīgiem pilsoņiem
par tādam lietam nav jāuztraucas, Un ja nu par
kādam personām pieprasa izziņas, tad es te nevaru

saskatīt ne tikai provokāciju, ka teica Breikša kungs,
bet arī ne prīvatasintereses. Viens darbinieks dara
savu darbu — ka tur var būt kāda privāta intere-
se? Var jau visādi iedomāties un fantazēt, bet ve-
sela fantāzija to arī nevarēs- dabūt gatavu.

Ta tad nu esot iesniegts pieprasījums politiskai
pārvaldei! Viss būtu labi, ja personu sarakstā ne-
būtu trāpījušies daži Breikša kunga partijas biedri.
Te nu ir ta nelaime, un te -nu ir tā uguns pakulās!

Ja es_ teicu, ka šo iestādi uzskata par Breikša
kunga filiāli, tad es arī pateikšu, kāpēc tas- tā ir.
Kad minēta pārvaldē iesūta kādu sarakstu, tad tas
parasti iet savu ceļu, ja tikai tur nav iekšā Breikša
kunga partijas biedru. (Starpsauciens: «Ej, nu ej!
Nevajaga stāstīt niekus!") Bet ja tie tur ir iekšā, tad
ir_ uguns_pakulas! Tad attiecīgi vīri vai sieviešu
kārtas pārvaldes darbinieces piezvana, savas parti-
jas vīriem, un nu līderi ir kājās, Un tie nu zvanī
attiecīgiem kungiem un prasa lielas sankcijas par to,
ka drīkstēts ielikt iesūtītajā sarakstā demokrātiskā
centra partijas biedrus. Nu ir nelaime mājās! Un
kad draudi neizpildās, un sodi un sankcijas nevienam
netiek uzlikti, ka to prasa_ līderu kungi, tad tie nāk
šeit ar lielam bumbām. Tātaču, kungi, nedrīkst da-
rīt! Ja_ zināma izziņu iestāde pastāv, tad taču par
attiecīgam personām, kas grib iestāties aizsargu or-
ganizācija, tai jāpieprasa attiecīga izziņa. Es teik-
šu, šādos gadījumos ir jāpieprasa izziņas par visiem,
neizslēdzot arī demokrātiskā centra biedrus. Citādi
nevar rīkoties. Es_pateikšu arī, kāpēc tas tā ir. Tas
ir tapec, ka, piemēram, paša Breikša kunga parti-
jas centrālkomiteja sed viena persona, par kuru ir
atklāti runats_ un rakstīts, ka viņa savā laikā Pa-
domju Krievija apbalvota ar sarkanās zvaigznes or-
deni. Es domāju, ja vispār ir runa par šādu per-
sonu, tad drošāk gan būs_ vajadzīgo izziņu par to
pieprasīt. Jus_ paši, deputātu kungi, sapratīsit, ka
tas būtu drošāk. (Starpsaucieni.) Vārdu negribu
saukt, par to jau ir rakstīts laikrakstos un runāts
gan Saeimas budžeta kommisijās sēdēs, gan arī ple-
nārsēde ; to atkārtot būtu lieki. (Starpsaucieni.)
Vardu es varu gan nosaukt; es to zinu. Tāpat va-
ru nosaukt arī dažas citas personas. (Starpsaucie-
ni pa kreisi.) Paprasait savas partijas- biedram Du-
kuram', viņš jums to pateiks! (Starpsaucieni. Sau-
ciens novietas: «Laikam Jums nebūs taisnība!")

Ir vel viena lieta aršīs pašas partijas biedru kā-
da vel «smukāka" gadījumā. Kāds. partijas biedrs
slepeni man un vel dažiem citiem' par kādu personu
sacīja ta: «No tās personas jūs sargaities, ar to
nav labi; tam ir ļoti slikta, kommūnistiska pagātne;
diemžēl, tas ir mušu partijas biedrs!" — Breikša
kunga partijas vīrs bija tas, kas to teica, un pie tam
vel oficiāla amatpersona. _ (Starpsaucieni.) Redziet,
ja par vienu partijas cilvēku cits tās pašas- partijas
biedrs saka, ka ar pirmo nav labi, tad taču jādomā,
ka tam- ir vismaz sava daja patiesības. (Starpsau-
cieni.) Un ja vel to saka oficiāla amata persona,
ka tas- bija šinī gadījuma, tad taču jādomā, ka kāda
daļa patiesības tādam apgalvojumam, ir. (Starpsau-
cieni.) Redziet, ja ir runa arī par tādu personu, tad
no valsts viedokļa taču būtu drošāk arī par viņu
pieprasīt ziņas. Bet tiklīdz to dara, ja personai, par
kuru ziņas pieprasa, ir lielais gods būt Breikša kunga
partija, tad ir nelaime m-ajas, tad ir uguns pakulās,
tad, ka jau teicu, notiek liela zvanīšana ministru kun-
giem un arī dažam 1 citam augstākām amata perso-
nām, tad draude un saka^ kā jūs drīkstat par mūsē-
jiem kaut ko rakstīt! Ta ir izcila persona, nacionā-
las atmodas darbinieks, ar sarkano ordeni, kā pie-
nākas^ tādai izcilai personai nedrīkst pieskarties,
ta ir ārpus katram aizdomām. — Tā, kungi, ne-
drīkst nostāties. Jūs par savu partiju un saviem Jau-
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dīm varat labi domāt, bet tiktāl iet nedrīkst. Ja par
kādu pieprasa ziņas, tad par to nebūtu ko uztrauk-
ties, bet mes redzam, ka stipri uztraucas, runā par
provokāciju un citam trakam lietām. Es nezinu, ja
nu te runa par provokāciju, kur tad īstā provokāci-
ja meklējama.

Vispāres nezinu, ko Breikša kungs ir gribējis
sasniegt,_ nākdams šeit ar tādām lietām. Ar šādiem
nacionālas atmodas darbiniekiem, kādus es minēju
... (Sauciens no _ vietas: «Jūs vārdus- nenosauc
cat!") Kad ir pacēlušies jautājumi no vairāk pusēm,
tad man jau_reiz_ ir nācies- sacīt, ka tādos gadījumos
mēdz atbildēt ta: viens muļķis var daudz vairāk
jautāt neka desmit gudru atbildēt. (Smiekli.) Tas
nezīmējas ne uz vienu atsevišķu personu, bet ja šeit
birst jautājumiun tik plašā mērā, tad šis sakāmvārds
ir vieta. (Saucieni no vietām,: «Vairāk nekā ne-
zināji, ko atbildēt?") Tā ir ar tām atbildēm! (Starp-
saucieni.)

Es- redzu, kaarī Radziņa kungs ir pārgājis de-
mokrātiska centra un, ka redzams, ievēlēts tur par
šīs partijas advokātu. (Smiekli.) Es viņam- vēlu
labas sekm,es._ (E. Radziņš no vietas: «Netaisi nu
jokus!") Kadel tad nākt ar šādiem jautājumiem, kā-
dēļ taisīt te kumēdiņus?

Visu kopā saņemot, es gribu sacīt, ka Breikša
kungam šodien te nevajadzēja nākt, jo visam, ko
viņš teica, nebija_ nozīmes. Kādēļ nākt ar lietām,
par kuram radušas dusmas, ja tās nav izdevušās
ta, ka ir gribēts: ir gribēts iezāģēt otram, zvanīts
augstiemi kungiem, prasīts, vai «vainīgais" dabūšot
lielāko soda mēru, vai ne, un kad nu tā lieta tā nav
iznākusi, tad te ar lielu svinīgumu, lielu pompu un
sensāciju grib no vienas kārtīgas lietas iztaisīt, kā

Breikša kungs pats teica, provokāciju. Es- domāju,
drīzāk viņa paša uzstāšanas ir kvalificējama ar šo
vardu.

Tālāk gribu sacīt, ka Iekšlietu ministrijai vis-
pār būtu jāpiegriež nopietna vērība pieminētai ie-
stādei. Šo jestādi, tāpat kā arī citas, nedrīkst pa-
taisīt par kādas partijas filiāli; tad mēs. brauksim
uz grāvi. Ja viena partija virzīs vienādi, otra ci-
tādi, tad mēs nekur neaiziesim. Darbinieki, kas sa-
stāv kāda valsts iestādē, sevišķi slepenā, un saņem
no valsts algu, nedrīkst informēt ne savas, ne citas
partijas locekļus; tie nedrīkst informēt līderus, zva-
nīt pa tālruni: redziet, kādus papīrus mums iesūtī-
jis tāds un tāds kungs — ņemiet nu viņu priekšā!
Es domāju, ka šeit minētā iestāde, cik es saprotu,
uzskatama par slepenu, bet izrādās, ka šīs- iestādes
darbinieku partijai tā nav slepena, bet gan tikai ci-
tiem. (Starpsaucieni.) Vai tur_ nevarētu ielikt arī
citu partijujvīrus? Tad šī iestāde būtu vēl vairāk
slepeni-atklata. (Starpsaucieni.) Es domāju, ka tā
nevar rīkoties, tapeces ceru, ka iekšlietu ministris
piegriezīs nopietnu vērību šim apstāklim un liks ie-
plūst minētajā iestādē svaigam gaisam, stiprāk iz-
sakoties — liks rīkoties dzelzs slotai. Es- ceru,
ka iekšlietu ministris reiz par visām reizēm iznīci-
nās attiecīgās partijas iespaidu šai iestādē. (Starp-
saucieni.)

Priekšsēdētāja_ biedrs K. Pauluks: Prezidijs
liek priekša šo sēdi slēgt. Iebildumu nav? Tas
pieņemts. —

Nākošā sēde būs šodien, pīkst. 17.
Sēde slēgta. ,

!..,;, (Slēgta pīkst. 13.53.)

VI sesijas 22. sēde 1933. gada 27. jūnijā.
(Atklāta pīkst. 17.05.)

Saturs.
1. Dienas kārtības grozīšana:

F. Menderis (sociāldemokrāts) 871
2. Deputāta P. Ulpes u. c. iesniegtais priekšlikums, —

uzdot pašvaldības kommisijai izskatīt 7 dienu laikā
pārgrozījumus likumā par pilsētu pašvaldību (pie-
ņem) :

P. Ulpe (sociāldemokrāts) 872
3. Deputāta P. Leikarta u. c. iesniegtais jautājums iekš-

lietu ministrim par apriņķa valžu ekskursiju Latgalē:

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) . . . 872
G. Mīlbergs, iekšlietu ministris 873

4. Deputāta F. Mendera u. c. iesniegtais jautājums mi-
nistru prezidentam par Latvijas valdības solījumiem
Vācijas valdībai Vācijas preču boikota kustības ap-
karošanas lietā:

F. Menderis (sociāldemokrāts) 874
5. Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (kārtē-

jie izdevumi):
A. Rudevics (sociāldemokrāts) 875

0. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija) . 883
G. Mīlbergs, iekšlietu ministris 891
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 893
A. Lūkins (kristīgais darba bloks)' 895
K. Beldavs (kristīgais darba bloks) . . . 896, 915
J. Korņiļjevs (krievu zemnieku frakcija) ... 897
J. Bērziņš (zemnieku savienība) 897
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) ... 900
K. Skalbe (demokrātiskais centrs) ..... 910
M. Kaļļistratovs (vecticībnieks) 917
J. Pommers (pareizticīgo un vecticībnieku vē-

lētāju un apvienoto krievu organizāciju frak-
cija) 917

6. Nākošā sēde 918

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta. —

Dienas kārtībāj prezidija ziņojumi; pēc tam
turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas- kārtība, pa-
pildināta ar likumu par protokolu Rīgā 1931. gada
5. janvārī starp Latviju- un Lietuvu noslēgtās kon-
vencijas par valsts robežas pārdalīto zemes vienību
korroboraciju un likvidāciju' pagarināšanai, papildinā-
jumu likuma par aizdevumu procentu normu, likumu
par uzkrājušos- līdz 1933, gada 1. aprīlim valsts no-
dokļu un citu sīku paradu dzēšanu, likumu par pār-
grozījumu un papildinājumu pagasttiesu likumos un
dažos citos ar tiem saistītos likumos spēkā stāšanos,
valsts budžetu 1933./34. saimniecības gadam un tau-
tas izglītības likumu. —

28*
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Pie dienas kartības deputāts G. Mīlbergs ie-
sniedzis priekšlikumu:

„Lieku priekšā dienas kārtības 2. punktā likt valsts
budžetu."

Vārds deputātam- Menderim pret šo priekšli-
kumu)'

F. Menderis (sociāldemokrāts): Mūsu frakcija,
godātie deputātu kungi, jau vairākkārtīgi ir izteiku-
si savu protestu pret to, ka sēdēs, kad parasti ir pa-
redzēta likumu apspriešana, nāk ar visādiem priekš-
likumiem, kas iziet uz to — atbīdīt arvien tālāk
vienu, acimredzot, dažām koalicijas frakcijām un
laikam arī ministru prezidenta kunga frakcijai ļoti
nepatīkamu likumu, proti — par tā sauktajiemi du-
bultiem amatiem. (A. Blodnieks no vietas: «Mums
nav dubultu amatu!") Ja jūsu frakcija, ministru pre-
zidenta kungs, nav ar to saistīta, kāpēc tad jūs šo
plašo un diezgan populāro likumu nevarat likt die-
nas kārtībā? Tas jau ir bijis vairākkārtīgi, jau di-
vas vai trīs sēdes no vietas, kad visādus likumpro-
jektus-, kas nebūt nav svarīgāki un steidzīgāki par
šo likumprojektu vienmēr bāž tam priekšā. Pavi-
sam nav iespējams saprast to, ka tagad tam aizliek
priekšā budžetu. Budžetu mēs apskatīsim rit divās
sēdēs, un, ja vajadzīgs-, varam šodien nolemt pie-
likt klāt vēl vienu dienu, vēl divas sēdes. Vai nu
šodien pēcpusdienā mēs budžetu apspriežam 1, vai nē,
budžets tā kā tā netiks gatavs ātrāk par jūlija pir-
majām dienām. Vai galīgā nobalsošanā budžets nāk
vienu dienu agrāk, vai vēlāk, tas taču šinī lietā neko
negroza. Bet te jākonstatē pilnīgi skaidrs nolūks. —
atbīdīt likumu par dubultiem amatiem uz pēdējo sē-
di, kad caurskatīšana būs jāatliek uz rudeni. To ti-
kai mēs gribējām vēl lieku reizi konstatēt, ka tāds
ir skaidrs koalicijas partiju nodoms, un ka visi jūsu
solījumi šīs Saeimas- sākumā, ka jūs apkarosit dubul-
tos amatus .ir bijuši tikai blēņas un tukši vārdi. Tas
piespiež mus tagad balsot pret jūsu priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai vēlas kāds iz-
sacīties par šo priekšlikumu? Vārdu neviens nevē-
las. Lieku_ deputāta Mīlberga priekšlikumu uz bal-
sošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Mīlberga priekšlikumu, Tagad lūdzu pacelties tos,
kas irpret deputāta Mīlberga priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Mīlberga priekšlikumu nodotas 39 bal-
sis, pret — 31 balss. Deputāta Mīlberga priekš-
likums pieņemts, un valsts budžets nāk dienas kār-
tība 2. vietā. — Citu iebildumu pret dienas kār-
tību nav? Dienas- kārtība pieņemta. —

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi —

Ministru kabinets ir piesūtījis prezidijam depu-
tāta Oskara Gulbja lietu, kurš apvainots uz sodu li-
kumu 142. panta pirmās daļas pamata, un lūdz Saei-
mas piekrišanu tiesas vajāšanas uzsākšanai pret mi-
nēto deputātu. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu
Saeimas, deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret prezidija priekšliku-
mu. Kas atturas? Nav. 6 balsojot pret, šī lieta
nodota Saeimas deputātu izmeklēšanas kommisi-
jai. —

Apspriešanā un nobalsošanā nāk deputātu P.
Ulpes, V. Bastjaņa u. c. iesniegtais priekšlikums

uzdot pašvaldības kommisijai izskatīt 7 dienu laikā šai
kommisijai nodoto likumprojektu — pārgrozījumus likumā par
pilsētu pašvaldību.

Par šo priekšlikumu vārds deputātam Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Likumprojekts, ko
ir iesniegusi sociāldemokrātu frakcija, iziet uz to, lai
noliegtu domniekiem ieņemt turpmāk labi atalgotas
vietas. Lai drīza laika to novērstu, šis grozījums
būtu pieņemams, un Saeima to arī varētu pieņemt,
ja pašvaldības kommisijā strādātu. Bet pašvaldī-
ba kommisijā ilgāku laiku sēdes nemaz nesasauc,
tapec nepieciešami uzdot pašvaldības kommisijai šos
īsos grozījumus, pieņemt un iesniegt Saeimai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāta, P. Ulpes
u. c. iesniegtais priekšlikums nak nobalsošanā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par deputāta Ulpes- u. c. ie-
sniegto priekšlikumu. Acīm redzams- vairākums.
Priekšlikums- pieņemts. —

Deputāti P. Leikarts, J. Breikšs, K. Kiršteins, K.
Skalbe un J.Šterns iesnieguši jautājumu iekšlietu
ministrim. Ludzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
„A. g. Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošo mūsu jautājumu
iekšlietu ministra kungam.

Uz apriņķu pašvaldību savienības ierosinājumu 26. jūnijā
š. g. apriņķu valdes izbrauca ekskursijā pa Latgali, lai itin kā
iepazītos ar turienespašvaldību darbību. Brauciens notiek uz
apriņķu pašvaldību rēķina, pie kam brauciena dalībniekiem tiek
maksātas ari komandējuma naudas. — Jautājam iekšlietu mi-
nistra kungan^ kadel_ viņš_ no savas puses nav spēris nekādus
solus, lai minētais pec būtības jzpriecas brauciens tagadējos
krizes laikos uz nodokļu maksātāju rēķina nenotiktu."

Priekšsēdētājs_ P. Kalniņš: Vārds jautājuma
motivēšanai deputātam Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Nesen
apriņķu pašvaldību savienība bija ierosinājusi jau-
tājumu, ka apriņķu pašvaldībām šovasar vajadzētu
izbraukt ekskursija pa Latgali, lai iepazītos ar tu-
rienes apriņķu pašvaldību darbību. Šis ierosinājums
nosūtīts visam apriņķu valdēm, un tās, cik man zi-
nāms, laikam bez izņēmuma ar lielāko prieku ir tam
piekritušas, ir nolēmušas 26. jūnijā izbraukt un va-
kardien arī ir izbraukušas. Dažas apriņķu valdes,
piemeran^ Talsu apriņķu valde ir nolēmusi izbraukt
pilna sastāva un vel līdz ņemt sekretāru un revīzijas
kommisijās locekli. Valmieras apriņķa valde arī no-
lēmusi izbraukt pilna sastāvā. Šis izbrauciens no-
tiek apriņķu valžu automobiļos, kas pirkti par nodo-
kļu maksātāju naudu, un automobiļi patērē benzīnu,
kas arī pirkts par nodokļu maksātāju naudu. Bez
tam apriņķu valžu locekļiem vēl paredzēts maksāt
komandējuma naudu.

Rodas jautājums, ko apriņķa valdes Latgalē va-
rēs mācīties! Kas tur ir tik priekšzīmīgs, ka uz tu-
rieni jāsarīko ekskursija, kura jāpiedalās visu ap-
riņķu valžu locekļiem no Vidzemes, Kurzemes un
Zemgales? Jābrauc skatīties, kā tur strādā! Man
šķiet, ka, izņemot_ to, ka nevajaga strādāt, neko ci-
tu tur nevarēs mācīties.

Kad iekšlietu_ministrim. apriņķu- valdes iesūtīja
paziņojumu

^
ka tāds lēmums ir pieņemts, viņam

gan vajadzēja saprast, ka šinī krizes laikā tādam' iz-
priecas braucienam nav vietas, un uzlikt savu veto;
bet mušu iekšlietu ministra kungs to ir uzņēmis ar
klusu ciešanu, kas nozīme piekrišanu, un vakardien
šis izpriecas brauciens- ir sācies, (/. Birznieks no
vietas: «Šodien tas iesakās — diezin, kad beig-
sies!")

Rodas arī jautājums, ja izbrauc viss- apriņķa val-
des sastāvs, kas tad paliks- uz vietas kārtot tekošās
darīšanas! (/. Birznieks no vietas: «Kurjiers- un
apkalpotājs-!") Kurjiers un _ apkalpotājs, Birznieka
kungs? Tad tas tikai pierada, ka apriņķu valdēm
nekāda darba nav bijis līdz šim un nav arī tagad.
Ja apriņķu valžu uzdevumus var veikt kurjieri un



873 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 22. sēde 1933. gada 27. jūnijā. 874

apkalpotāji, tad tas nav vajadzīgas. Šis izpriecas
brauciens vēlreiz tikai pierada, ka tad, ja cilvēkiem
nav darba, viņiem rodas galvā visādas fiksas idejas,
lai kaut ka varētu piepildīt savu tukšo dzīvi — ja
ne citādi, tad izpriecas braucienā, mācoties, kā no-
darboties ar korrupciju Latvijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds atbildei uz
deputāta Leikarta u. c. iesniegto jautājumu iekšlie-
tu ministrim Mīlbergam.

Iekšlietu ministris G. Mīlbergs: Tautas viet-
nieki! Latvijas apriņķu pašvaldību savienība šī mē-
neša sakuma tiešam griezās pie Iekšlietu ministrijas
ar paziņojumu, ka no 26. līdz 28 jūnijam viņa sarī-
ko apriņķu pašvaldību ekskursiju pa Latgali, lai ie-
pazītos ar apriņķu pašvaldību darbību Latgalē (sau-
ciens pa kreisi: «Tur ir Grabčinskis un Malnacis!"),
lai iepazītos ar to saimniecisko stāvokli, kādā atro-
das Latgales_ pašvaldības. Paziņojumā bija teikts,
ka ekskursija piedalās no Vidzemes, Kurzemes un
Zemgales 13 apriņķu valžu pārstāvji, bez tatm arī uz
vietas esošie Latgales apriņķu valžu pārstāvji. Par
to, ka vajadzētu līdzekļus prasīt no valdības, nekas
nebjja minēts. Arī iekšlietu ministris tādus nav at-
vēlējis. No apriņķu valžu iesūtītiem protokoliem re-
dzam, ka dažas apriņķu valdes lēmušas ekskursijas
dalībniekiem maksāt dalības naudu un par lietotiem
satiksmes līdzekļiem. Par naudas līdzekļu izlieto-
šanu ekskursijas vajadzībām pašvaldības departa-
ments jautājumu noskaidro-.

Bez tam apriņķu valžu priekšsēdētāju apsprie-
de šī gada 16. junijā_ pašvaldības departaments no-
radīja, ka piedalīšanās ekskursijā nedrīkst traucēt
tekošos apriņķu valžu darbus, To arī es — iekš-
lietu ministris uzrakstīju rezolūcijas veidā. Bez
tam norādīju, apriņķu valžu priekšsēdētājiem, kas
piedalās ekskursijā, uz vietām noturēt apspriedes —
līdzīgi pilsētu savienībai, jo pilsētu savienībā tas ir
ieviesies par tradiciju, un tādas apspriedes, kuras-
notur katru gadu citā vietā, ir devušas pilsētu sa-
vienībai ļoti daudz jaunu ierosinājumu un ir palīdzēju-
šas kārtot pilsētu pašvaldības lietas. Šādā pašā veidā
tad arī bija domāts, ka apriņķu pašvaldības iepazī-
sies viena ar otru. lai palīdzētu realizēt norādījumus,
ko es devu 16. jūnijā apriņķu valžu priekšsēdētāju
apspriedē, t. i. par apriņķu valžu reorganizāciju uz
taupības un lietderības pamatiem.

Pēc pastāvošajiem likumiem apriņķu valžu lē-
mumam par piedalīšanos ekskursijā nav jāprasa
iekšlietu ministra apstiprināšana; tā tad man fak-
tiski nebija tiesības aizliegt šo ekskursiju. Izdarot
revīziju un pārbaudot budžeta izpildīšanos, Iekšlietu
ministrija nepareizi izlietotus līdzekļus liks atmak-
sāt, ja tādi būs izlietoti nelietderīgi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis jautā-
jums izsmelts, —

Deputāti F. Menderis, V. Bastjānis, J. Celms,
P. Ulpe, P. Zeibolts u. c. iesnieguši jautājumu mini-
stru prezidentam. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Saeimas prezidijam.

Lūdzam griezties Saeimu pie ministru prezidenta ar se-
kojošo jautājumu.

Sakarā ar Latvijas sviesta ievešanas noliegumu Vācijā un
šī nolieguma atcelšanu atklātībā kļuva zināms, ka Latvijas ār-
lietu ministris valdības vārdā ir devis kādus solījumus Vācijas
valdībai par boikota kustības apkarošanu. Tā kā ap šo lietu
klīst visādas baumas, un valdība līdz šim nav nākusi klajā ar
autentisku paskaidrojumu, tad griežamies pie ministru prezi-
denta kunga ar jautājumu:

kādus solījumus ir devusi Latvijas valdība resp. viņas ār-
lietu ministris par soliem, kādus valdība spers pret Vācijas
preču boikota kustību?"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds šī jautājuma
motivēšanai deputātam 1Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Man šķiet, ka šis jautājums patiesībā
nemaz neprasa sevišķu motivēšanu, jo pats par se-
vi Jas ir skaidrs. Mūsu ārlietu politikā viens no iz-
cilākiem notikumiem bija Latvijas sviesta ievešanas
noliegšana Vācijā un šī nolieguma diezgan pēkšņā
atcelšana. Sakarā ar to presē ir parādījušās visādas
baumas par solījumiem, ko ārlietu ministris it kā
esot _devis Londonā vispasaules saimnieciskā konfe-
rencē, Neirata kungam. Par soliem, ko Latvijas val-
dība esot nodomājusi spert pret Vācijas preču boi-
kotētājiem, vācu prese — var teikt, Vācijas ofici-
āla prese, jo vācu prese taču visa ir viengabalaina,
tur var izteikt tikai valdības resp valdošās partijas
domas — ir izteikusies, ka Latvijas- valdība sper-
šot drakoniskus soļus šai lietā. Mums- šķiet, ka La-
tvijas pilsoņiem gan vajadzētu noteikti zināt, kādus
soļus valdība ir nodomājusi spert pret viņiem-.

Mēs šo jaoitājurnujekustinājāmbudžeta debatēs,
par to ir runāts pie Ārlietu ministrijas budžeta, arī
pie Iekšlietu ministrijas budžeta, bet atbildi neesam
saņēmuši.

Kas zīmējas uz sociāldemokrātu partiju, tad mēs
jau esam paskaidrojuši, ka, neskatoties uz visiem
Salnāja kunga paziņojumiem, neskatoties uz visiem
valdības draudiem, Latvijas strādnieku šķira —
saprotams, cik tas ir viņas spēkos — boikotu tur-
pinās, jotas ir viens cīņas veids pret fašistisko Vā-
ciju. Mēs tagad lūdzam nākt ar represijām, ko jūs
esat solījuši. Likumīgu cīņas līdzekļu pret mūsu
partijas pasludināto boikotu jums nav. Ja jūs te
gribat ko darīt, tad jums jāizdod jauns likums, var-
būt jauns sodu likums. Ar varu taču jūs nevienu
nepiespiedīsit bāzt mutē vai arī ģērbt mugurā Vā-
cijas preces!

Jūs, kungi, varat uz šo lietu skatīties, kā jums
tīk. Mēs zinām, ka atsevišķas Latvijas pilsoņu gru-
pas ir loti nemierā ar mūsu cīņu; atsevišķas pilso-
ņu grupas saka: «Lēnām, lēnām, nevajaga kaitināt
Vāciju!" Kā ministra kungs, Mīlberga kungs, saka,
ta esot iejaukšanās Vācijas iekšējās- lietās, Mēs,
strādnieku šķiras pārstāvji, uzskatām, ka cīņa pret
fašismu,_ir starptautiska parādība un absolūti nav ie-
jaukšanās kādas valsts iekšējās lietās. Fašistiskā
kustība ir visu brīvību, visa cilvēces progresa bī-
stamākais apdraudējums. Es gribu teikt vēl vairāk
—? fašistiskā Vācija ir vislielākais apdraudējums
Latvijas pastāvēšanai, Latvijas eksistencei vispār.
Kam tas līdz šim vēl nav bijis skaidrs, tam, man lie-
kas, šo skaidrību vajadzēja loti pateicīgā kārtā ie-
paukot galvā tiem, paskaidrojumiem-, kurus ir devis
Vācijas saimniecības ministris Hugenbergs.

Vācijas saimniecības ministris Hugenbergs ir
nācis ar savu memorandu, pasaules saimnieciskā
konferencē. Ja apskatām šo Vācijas saimniecības
ministra Hugenberga memorandu, tad redzam, ka
tas vislielākā mērā skar arī Latvijas lietas, un tad
jāsaka, ka te nu patiešām ir pamodušies vecie spo-
ki jaunā tērpā. Tas, ko Hugenberga kungs ir teicis
— man nav iespējams tagad to citēt — ne tikai
pa daļai, bet pat gandrīz burtiski ir tas, ko savā lai-
ka pasaules karā runāja Vācijas lielrūpnieki un
muižnieciskie agrārieši par Vācijas tiekšanos uz
austrumiem, par nepieciešamību pievienot Latviju
Vācijai, par nepieciešamību paplašināt Vācijas agrā-
ro bāzi ar Baltijas zemēm.

1917. gadā, pasaules karam tuvojoties puslīdz
piebeigam, tādas lielas Vācijas saimnieciskās orga-
nizācijas ka «Bund der Landvvirte", Zentralverband
deutscher Industrieller" un «Bund der Industrieller '"
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bija iesniegušas memorandu Vācijas toreizējai valdī-
bai, ka tai jārūpējas pasaules karā par ievērojamu
Vācijas valsts un Prūsijas robežu paplašināšanu uz
austrumiem-, pievienojot mazākais dalu no Baltijas
provincēm un zemes dienvidos no tām. Redziet, šī
pati tieksme, tikai citādā apjomā, citādā situācijā, ci-
tāda kartībā atkārtojas arī tagadējās fašistiskās Vā-
cijas ārlietu polītika. Mēs visi zinām, ka ap Hitlera
troni grupējas visādi starptautiski vazaņķi (sauciens
pa kreisi: «Pareizi!"), gan baltikumieši, gan Ber-
monta bandas, gan arī cariskas Krievijas emigranti.
Mes lasām presē,_ ka Bermonta bandas Vācijā atkal
pilnīgi atklāti sāk organizēties. Tāpēc tagadējā
starptautiska stāvoklī un apstākļos piekāpība iepre-
tim Vācijai, kas atklāti ir deklarējusi savu agresivi-
tāti pret Latviju, es teikšu, ir nodevība. (Sauciens
pa kreisi: «Pareizi!") Tāpat man jāsaka, ka repre-
sijas pret tiem Latvijas pilsoņiem', kas tagad grib
radīt Latvijas sabiedrībai ar visiem pieejamiem' lī-
dzekļiem tagadējas fašistiskās Vācijas agresīvās
tieksmes pret Latvijas tautu un valsti, šāda rīcība ir
kvalificējama vienīgi ka Latvijas valsts nodevība.
Tapec mums ir tiesība zināt, kādus patiešām- solī-
jumus iepretim šai fašistiskai, agresīvai un Latvijai
uzbrūkošai vācu valdībai ir devusi Latvijas valdība.

_ Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs
tālāk kartības_ rullī paredzēta kārtībā. — Līdz ar
to 1. dienas kartības punkts ir izsmelts. —

2. dienas kārtības punkts — valsts bu-
džets 1933./34 sai mi niecības gadam. Re-
ferents J. Birznieks. Turpināsies debates par kār-
tējo izdevumu VII daļu — Iekšlietu- mini-
striju. Vārds deputātam Rudevicam.

_ A. Rudevics (sociāldemokrāts): Godātie de-
putātu kungi! Sociāldemokrātu frakcijas runātājs
Bruno Kalniņš gara faktu virknē raksturoja Iekšlie-
tu ministrijas polītiku, kura ir vienpusīga pilsonisko
šķiru polītika un visa visuma vēršas pret strādnieku
šķiru. Iekšlietu ministra partijas runātājs Erniņa
kungs, laikam, bija stādījis par savu uzdevumu par
katru cenu attaisnot iekšlietu ministra rīcību, bet par
attaisnojumu šai rīcībai viņš vairāk nekā neatrada
ka tikai vārdus apmeram^tādā garā: nūja — kat-
ra valsts iestāde un katrā lielākā resorā notiekot sa-
vas kļūdas, un tādas, varbūt, esot arī Iekšlietu mi-
nistrija. Vairāk par šīm kļūdām Iekšlietu ministri-
ja,neka neesot, un visumā, tās rīcība esot uzskatā-
ma par pareizu. Es domāju gan, ka šāda iekšlietu
ministra politikas taisnošana ir vienkārša izpļāpā-
šanas, jo nevienu no tiem nopietnākiem faktiem, ko
te cela_ priekša Bruno Kalniņš,_Erniņa kungs apgāzt
necentās un, laikam-, arī nevarēja.

Vai Erniņa kungs mēģināja kaut ar pušplēstu
vardu noskaidrot tos savādos cenzūras apstākļus,
par kuriem runāja Bruno Kalniņš? Notiek visu pil-
nīgi bezpartejisku izdevumu konfiscēšana, ja tie nāk
no krievu izdevniecībām un tiem virsrakstā ir kaut
kas sociālistisks, marksistisks. Šādu izdevumu ir
konfiscēts simtiem. Turpretim- fašistu izdevumi, kas
ir nakuši _ no Vācijas, nav konfiscēti, un ja arī pie-
spiedu karta_ dažiem, Vācijas laikrakstiem uz īsu lai-
ku pasludināta konfiskācija, tad tikai uz īsu laiku,
un velak ta atkal ļr atcelta. Uz visu to Erniņa kungs
nevarēja dot nekādu atbildi.

Viņš sacīja, varot gadīties, ka policija pielaižot
dažādus pārkāpumus. Bez šaubāmi, var gadīties, ka
viens otrs policists noziedzas. Bet kā tas var ga-
dīties, ka noziedzas pats iekšlietu ministris, kā tas
ir šinī gadījuma ar Jaunburtnieku policijas- kārtīb-
nieka iecelšanu, kur viņam policijas priekšnieks tei-
cis, ka tas,_ ko viņš grib iecelt par policijas kārtībnie-
ku, ir pēdējais piegurs un daudz sodīts! Un tomēr

Mīlberga kungs ieceļ šo personu kārtības sarga
amata. Saprotams, vienīgi tāpēc, ka šis cilvēks ir
izdarījis pakalpojumu Bļodnieka partijai.

Viens no gravējošiem faktiem, kas stāv tieši sa-
kara ar_ to, ko mans frakcijas biedrs Menderis nu-
pat_ runāja, ir jautājums par to, cik lielā mērā taga-
dēja valdība un arī Iekšlietu ministrija grib padoties
tiem iespaidiem, kas nak no hitleriskās Vācijas.
Menderis runāja par mušu ārējo polītiku, bet mūsu
iekšlietu polītika, ka Bruno Kalniņš vēl to pastipri-
nāja, ir skaidri pieradījusi, kādā veidā ir parādījusies
šī iespaidošana, un ka solījumi nav doti uz tukša
gaisa, bet ka Iekšlietu ministrija tos jau realizē.

Te m-ineja vienu konkrētu gadījumu. Kāds no
Vācijas ieradies publicists gribējis nolasīt referātu
par apstakliem_ Vācija. Iekšlietu ministris- noliedzis
viņam pat minēt Vācijas vardu un runāt par Vācijas
apstākļiem, ta ka galu galā viņam bijis jārunā par
Maroku. Vai šeit būtu saskatāma iekšlietu ministra
likumīga rīcība? Es domāju, te nav nekādas liku-
mīgas rīcības. Tas- tikai pierada, ka solījumi, ko
ārlietu ministris ir devis Londonas konferencē Vā-
cijas ārlietu ministrim, jau tiek pildīti.

Vai mes no Erniņa kunga vai no iekšlietu mini-
stra kunga dzirdējām atbildi uz šo svarīgo princi-
piālo jautājumu? Ja viņi skaitās jaunsaimnieku pār-
stāvji, tad galvenam kārtam būtu jādod atbilde tai-
sni uzšo jautājumu.

Talak tika minēts viens no faktiem, ka Bļodnie-ka partijas, cilvēks —? policijas iecirkņa priekš-
nieks IV iecirknī Rīga, Upelnieks, ir fīdzparakstījisvienu memorandu ar leģionāriem, kas vēršas pretLatvijas demokrātisko iekārtu, pret Saeimu, ar drau-
diem varas kartība šo kartību grozīt, ja neklausīšot
viņu padomiem. Uz šo jautājumu, Erniņa kungs
iekšlietu ministra_ frakcijas uzdevumā nevarēja dot
nekādu atbildi; tapec es saku, ka Erniņa kunga bez-
spēcīgais mēģinājums bija viena tukša izpļāpāšanās,
bet nevis kāda iekšlietu, ministra politikas attaisno-
šana.

Zināmu kritiku par Iekšlietu ministrijas budže-
tu izteica arī citu partiju pārstāvji. Vispirms dažus
vārdus par Breikša kungu.

Breikša kungs savā kritikā parādīja, ka viņam
vissvarīgākais liekas baznīcas jautājums — ka
vel nav iesvētīts mušu archibīskaps; bet ciktāl viņš
piegriezās politikai, strādnieku organizācijām un vi-ņu tiesību- jautājumam, viņš lielā mērā bija atkarīgs
no iekšlietu ministra politikas. Breikša kungs, jā-
atzīst, ir nācis piejoti jaunam un pārsteidzošām do-
mam: viņš ir novērojis, ka sociāldemokrātiskā dar-
ba jaunatne izturas loti izaicinoši pret iedzīvotājiem.
Šī darba jaunatne iedzīvotājus, traucējot. Neesotpielaižams, ka darba jaunieši braucot autobusos ar
sarkaniem karogiem, kuri citiem, pilsoņiem, plivino-
ties pāri galvām. Es domāju, Breikša kungam tad
vajadzētu apturēt vēju, lai tas tos karogus neplivinā-
tu. Man liekas, ka Breikša kungam galvā ir iesities
fašistiskais vējš, ja viņš saka, ka sarkanie karogi ši-
nī laika esot izaicinājums. (/. Breikšs no vietas:
«Bez šaubām!") Breikša kungs, kāpēc Jūs sakāt —
šinī laika? Vai Jums tas nav bijis izaicinājums
vienmēr?

Nerunāsim par strādniekiem1, nerunāsim arī
Breikša kungam par tam tiesībām, kuras strādnieki
ir sevišķi izkarojuši zem sarkanā karoga, plivino-
ties tam gan vēja, gan arī bez vēja, bet runāsim; parto, ko sarkanais karogs ir devis pašam Breikša kun-
gam. Vai Latvijas valsts neatkarība un Latvijas
demokrātija, ja jus patiesi par to stāvat, nav ieka-
roja zem sarkana karoga? Jūs domājat, ka tik-
mēr, kamēr to iekaroja sarkanais karogs, tas bija
vel ciešams, bet tagad pec iekarošanas tas vairs
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nav ciešams un ir izaicinājums; ja gadās vējš, kas
uzsit šo sarkano karogu kādam- pilsonim virs galvas,
garām braucot, tad tas ir briesmīgs izaicinājums lat-
viešu pilsonībai. Breikša kungs, es gribu teikt, ka
ne tas vējš ir vainīgs, kas šo sarkano karogu —
darba tautas karogu iesit sejā kādatm garām brau-
cošam1 pilsonim, bet laikam gan arī Jūs stipri vien
būs skāris tas fašistiskais vējš, kas nāk no Vācijas.

Bērziņa kungs šeit runāja par Iekšlietu ministri-
jas galveniem uzdevumiem un piegriezās aizsargu
organizācijai, gribēdams pierādīt, ka «Strādnieku
sporta un sarga" organizācijā notiekot huligānisms
un noziedzīga rīcība. Es viņam gribu atbildēt tikai
to, ka runa šeit nav par to, cik lielā mērā kādā strād-
nieku vai pilsoniskā organizācijā ir parādījies- hu-
ligānisms un noziegumi, vai izdarīti pārkāpumi ār-
pus organizācijas. Jāsaka, ka aizsargu organizācija
nav ta, kas paliek iepakaļ citām organizācijām huli-
gānisma un citos noziedzīgos aktos. Cik mēs nezi-
nām gadījumu, kad aizsargi dzērumā ir nošāvuši
strādniekus? Cik mēs nezinām dažādu citu gadīju-
mu, slepkavošanu u. c?

Es tomēr nedomāju, ka mēs pret aizsargu orga-
nizāciju uzstājamies tikai tapec, ka tur ir laba daļa
noziedzīgu elementu, bet, gribu teikt vairāk, tāpēc,
ka tur ir laba daļa fašistisku elementu. Nav tādas
aizsargu organizācijas, kur nebūtu- zināms procents
fašistu, bet nav nevienas strādnieku un progresīvā-,
kas organizācijas, kur spēlētu lomu aizsargi. Aiz-
sargi vienmēr spēlē lomu melnajās fašistiskajās or-
ganizācijās, kuras gatavo kādu akciju pret Latvijas
.demokrātiju. Bez viņiem agrāk nebija neviens na-

cionālais klubs; bez viņiem nav arī tagadējais «Pēr-
[/konkrusts" — agrākais- «Ugunskrusts". Bez aiz-
sargiem nav arī daudz citas organizācijas, kuras par
savu uzdevumu noteikti ir uzstādījušas fašistisku
apvērsumu Latvijā. Arī aizsargu organizācijā pa-
šā fašisms ir ieperinājies.

Es atkal negribu teikt, ka visa aizsargu) organi-
zācija uzstājas par slepenu vai atklātu fašismu. Tur
piedalās arī liela daļa sīkzemnieku un jaunsaimnieku,
,kas nedomā par apvērsuma plāniem1. Es nesaku, ka
visa—aizsargu organizācija ir tāda. Ja mēs uzstā-
jamies pret to, tad ne atsevišķu huligānisku aktu dēļ,
bet pret to, ka šai organizācijai kā šķiras organizā-
cijai valdība dod ieročus rokā, pielīdzinot to puslīdz
oficiālai valsts organizācijai ar zināmu izlasi. Tas.
nozīmē, ka mūsu iekšējā polītika jau no pašasLatvi-[

/jas dibināšanas ir vesta tai virzienā, ka pilsoņiem,
/ labā spārna cilvēkiem, var dot ieročus un valsts lī- ļ

dzekļus, tiem var atļaut piedalīties, kā jūs mēdzat ,
teikt, pretvalstiska kustībā — šai gadījumā no la-

, bās puses, tos vajaga saudzēt un atbalstīt; turpre-
Vtimr ja atrod kādu «Strādnieku sporta un sarga" bie-

dri ar ieroci kabatā, tad tūliņ visā pilsoniskā presē
ir liela brēka: «Kā tas var būt, ka, «Strādnieku
sporta un sarga" biedrim kabatā atrasts revolve-
ris? Kur ir vainīgā policija, kas izdevusi ieroču at-
ļauju? Kā tas ir varējis gadīties Ko jūsdomājat —
viņš taču varēja šaut!" — Lūk, tie ir tie motīvi,
kāpēc mums jāuzstājas pret aizsargu organizāciju,
nevis tāpēc mēs uzstājamies, ka, tur būtu viens otrs,
noziedzīgs elements, bet tāpēc, ka tā kā noteikta
šķiras organizācija nedrīkst būt apbruņota uz valsts
rēķina, un ja reiz viņai ir tiesības bruņoties, tad tā-
das pašas tiesības dodiet arī strādniekiem. Tad būs
vienlīdzība; bet ja tā nav, tad jāprasa šīs organizā-
cijas slēgšanu.

Pie tiem daudzajiem- faktiem, ko Bruno Kalniņš
te minēja, es vairāk neatgriezīšos, tikai konstatēšu,
ka daudzie runātāji-aizstāvētāji minētos faktus ne-
apgāza.

Man jāatzīmē, ka mūsu iekšējā polītika tanī zi-
nāmā virzienā, par kuru es- te runāju, rit tik strauji,
ka nedaudz dienās pēc tam, kad mūsu runātājs te
uzstājās no šīs katedras, klāt ir nākuši daudzi jauni
fakti. Par vienu šādu faktu es te gribu runāt, proti
— par Valmieras notikumiem, par kuriem- pilsoni-
skā prese tik plaši izrakstās.

Kas īsti Valmierā notika? — Valmiera bija sa-
pulcējušies mūsu biedrības «Darba jaunatnes" biedri
kopā ar kādiem- 82 Igaunijas darba jauniešiem- un sa-
rīkojuši Jāņu laikā svētkus ar noslēgumu mitinu un
gājienu svētdien, 25. jūnijā. Es vispār nesaprotu to
uztraukumu, kurš, kā man liekas, ir mākslīgi radīts
pilsoniskajā presē — «Brīvajā Zemē",_„Latvī" un,
kā mēs šodien redzam, sevišķi ir uzsvērts «Jaunā-
kās Ziņās". Pēc šo laikrakstu atreferējumiem Val-
mierā esot noticis gandrīz vai apvērsums: darba
jaunieši esot rīkojušies tā — kuram klāt, tam- smērē
par ģīmi. esot piekāvuši gandrīz visus valmieriešus.
Ja daži laikraksti to gluži skaidri nepasaka, tad tas
ir pats par sevi saprotams no tiem faktiem, ko tie
min, un kas īstenībā ir melīgi un izdomāti. Ta ro-
das iespaids, ka šo strādnieku organizāciju uz vietas
vajaga slēgt. (Sauciens no vietas: «īstie banditi!")

Kas tad bija Valmierā? — Es personīgi piedalī-
jos tanīs svētkos 25. jūnijā, piedalījos gājiena, un
man jāsaka, ka neesmu redzējis mierīgāka un discip-
linētāka gājiena par to, ko sarīkoja darba jaunieši
Valmierā. Viss, kas ir rakstīts par kaušanos, par
pilsoņu piekaušanu, ir absolūti nedibināts.

Ir gan noticis kaut kas cits. Neraugoties uz to,
ka šis darba jauniešu gājiens notika mierīgi, un ka
neviens nebija gatavojies uz kādu pilsoņu piekau-
šanu, no pretējās puses tomēr tika darīts viss, lai iz-
provocētu šo kaušanos; protiet, jau iepriekšēja die-
nā Valmierā bija ieradušies pērkonkrustieši, «Tēvi-
jas Sarga" locekli attiecīgās formās ar saviem grau-
tiņu uzsaukumiem, vērstiem pret strādniecību un žī-
diem, kurus tie tad svētku dienā izplatīja. 25. jūnija
viņi klīda pa Valmieras ielām un lika tur atskanēt
saucieniem-: ,.Heil Hitler!" Saprotams, nebūs vai-
rāk jārunā par to, kāda nokrāsa bija tādai rīcībai un
kādi mērķi tiem- uzsaukumu izplatītājiem, kuri cen-
tās 25, jūnijā izprovocēt strādniekus.

Es personīgi piedalījos darba jaunatnes gājiena.
Šis gājiens, izgājis līkumu pa Valmieras- jēlām, at-
griezās Jāņu parkā. Apmēram 400 cilvēku lielais
«rājiens dārzā iepāja disciplinēti un

^
organizēti. Ne-

kas neliecināja, ka varētu notikt kādas nekārtības.
Tad kāds no fašistiem, nebūdams apmierināts ar_ to,
ka ir varējis izdalīt tikai savus uzsaukumus, iegrūda
ar kulaku sānos kādam darba jauneklim,. Es gri-
bētu teikt, ka šis notikums pats par sevi It maz no-
zīmīgs, bet daudz nozīmīgāki ir tas, ja jautājam, vai
šis viens fašists būtu uzdrošinājies uzbrukt kaut vie-
nam no šiem 400—500 organizētiem: spēcīgiem jau-
niem cilvēkiem, ja viņš nebūtu zinājis; ka aiz viņa
stāv policijas vara — gan atklātā, gan slepenā —
kriminālpolicija. Jākonstatē tas savādais _fakts, ka
Valmierā visu ārējo policiju vadīja kriminālpolicijas
priekšnieks, it kā tur būtu notikusi kāda krimināl-
lieta. (Sauciens pa kreisi: «Kāviņu sauc?) — Es
tiešām- pašreiz nevaru pateikt, kā viņu sauc.—Patiešām jāsaka, ka šī drosme vienam fašistam ķer-
ties klāt vienam darba jaunietim gājienā bija tikai
tādēļ, ka viņš zināja, ka pret jebkuru darba jauniešu
pretsparu vienmēr ir gatavībā policijas spēki. _ Tur
bija klāt arī aculiecinieki, kuri arī var apliecināt, ka
pēc tam, kad šis fašists ar kulaku iesitis darba jau-
nietim, viens policists, ja nemaldos — jaunākais po-
licists Ginksts, piesteidzies klāt fašistam ar pado-
mu, lai tas noņemot cepuri un iebāžot to kabatā, lai
nezinātu, pie kādas organizācijas viņš pieder. Tā
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tad policists piesteidzies klāt šim fašistam ar drau-
dzīgu padomu.

Visu šo notikumu pilsoniskā prese attēlo kā lie-
lu kaušanos, ko izprovocējusi darba jaunatne. Dar-
ba jaunatnei šāda provokācija nebija vajadzīga; vi-
ņai bija pavisam citi nolūki. Darba jaunatnei bija
nolūks propagandēt savu organizāciju un idejas. Vi-
ņa sarīkoja savu aģitācijas gājienu. Divi trīs atbil-
dīgi sapulces vadītāji ar skaņu pastiprinātāju uzai-
cināja klātesošos nepadoties nekādai provokācijai.
Lai tomēr viss nenoritētu kārtīgi, daži pilsoņi civilā
— es nezinu, kas viņi bija, vai kādi slepenpolicijas
ierēdņi, vai arī cilvēki no fašistu aprindām- —, šie cil-
vēki, kad dziedāja internacionāli, demonstratīvi ne-
noņēma cepures un smēķēja papirosus. Tā tad vi-
su to, ko viņi varēja, viņi izdarīja. (Ķ. Beldavs no
vietas: «Pareizi!") Atkal Jums tas ir pareizi; bet
atvainojiet — vai Jūs, Beldava kungs, atļausit baz-
nīcā stāvēt ar cepuri galvā un smēķēt papirosu? Es
domāju, ja Jūs savu'jtumsības mācību sludināt ar tādu
lielu svinību, tad Jūs būsit pirmais, kas- sauksit pa-
līga policiju, lai izvestu no baznīcas to, kas tur ne-
noņem cepuri. Saprotams, mūsu sapulce nav baznī-
ca, bet es negribu Jums piekrist, ka tikai tas ir svi-
nīgs un svēts, kas notiek Jūsu tumsības tempļos; arī
mums ir savs svinīgums, un arī mums ir kas, ko mēs
cienījam, tāpēc tie pilsoņi, kuri bija ieradušies atse-
višķu policistu aizsardzībā, lai demonstrētu savu,
cepuri galvā un papirosu mutē ... (starpsaucieni.)
— Breikšakungs, Jūs sakāt, ka tas ir par daudz.
Šīm personām tomēr neviens nekā nedarīja. Sapul-
ci atklājot, nodziedāja internacionāli, bet tā kā visi
bija uzaicināti nepadoties provokācijai, tad neviens
viņiem nekā nedarīja un viņus neaizskāra. Beidzot,
slēdzot mītiņu, kad šie kungi redzēja, ka viņiem ne-
viens klāt neķeras, kļuva vēl izaicinošāki, un pāris
cilvēku ar cepurēm galvā nostājās ar tādu pašu spī-
tību taisni visbiezākajā pūlī, kur bija sapulcējušies
darba jaunieši. Bija gadījies viens no darba jaunie-
šiem, kas kādam pilsonim bija noņēmis cepuri no
galvas un iedevis rokās. Jūs teicāt, ka tā esot liku-
ma pārkāpšana. Jā, patiešām, tas- tā notika, un to
es varu apliecināt. Par to šo darba jaunekli,apcieti-
nāja un gribēja nodot tiesai par huligānismu. Kā
man ziņoja no Valmieras, tas neesot noticis, un mier-
tiesnesis sodījis vjņu par kārtības traucēšanu, ar 7
dienam aresta. Tā tad tie, kas šo cepuri nevis rupjā
kārtā nosita, bet pieklājīgi noņēma, dabūja savu so-
du, turpretim tos, kas uzbruka darba jaunietim, po-
licija

^
nenotvēra, bet gan policists vēl deva padomu

noslēpt formas cepuri, lai nevarētu pieķerties, Šī
cepures noņemšana ir viss tas skandāls, kas noticis
25. jūnijā Valmierā. Es domāju, mums nav ne ko
noliegt, ne ko slēpt. Tā tas ir vienmēr. Ja kāds ne-
grib klausīties internacionāli, lai neiet tur nemaz
klāt; bet ja kāds ierodas un aiz spītības- nenoņem
cepuri, tad viņš var rēķināties ar to, ka to cepuri vi-
ņam nositīs, Un tas tad arī ir noticis. (/. Trasuna
starps-aucienL) — Jā, progresīvais Trasuna kungs,
bet tanī pašā laikā neviens policists, kas ir izpildī-
jis savus dienesta pienākumus, nekad nav aiztikts
par to, ka viņš ir sēdējis, ka viņš nav piecēlies un,
internacionāli dziedot, nav noņēmis cepuri. Nevie-
na oficiāla persona nav aiztikta. (Starpsaucieni.)
Bet ja v.iens vai divi cilvēki, reflektēdami uz poli-
cijas aizmuguri, ierodas vienā 500 cilvēku lielā sa-
biedrība un tur atklātībā grib apspļaudīt šīs sabie-
drības svētumu, tad, es domāju, viņiem nav tiesības
to darīt. _ Iecietība darba jauniešos bija pat lielāka
nekā varēja gaidīt. Tas bija viss konflikts, kas- tur
ir noticis.

No pilsoniskā viedokļa var skatīties kā grib uz
šo cepures nosišanu vai noņemšanu, bet ka tas būtu
bijis kāds liels konflikts, to gan nevaru teikt. Tā

drīzāk bija atbilde uz to kulaka sitienu, ko fašists
deva darba jaunietim,un nekas vairāk. Pēc tam sa-
kās liela rakstīšana pilsoniskā presē, ka darba jau-
niešu organizācija Valmierā sarīkojusi lielu skan-
dālu. Katram-, kas tur līdz gāja un piedalījās, bija re-
dzams, ka, caurmērā ņemot, bez atsevišķiem, sī-
kiem starpgadījumiem, kādi var notikt kurā katrā
sapulcē, pat sīkā sapulcē, nekas nav noticis, un blē-
ņas ir viss tas, ko par to raksta.

Vēl gribu aizrādīt uz kādu jaunāku notikumu, uz
to, ka pašreiz pēc mūsu informācijas no vairāk pu-
sēm Latgalē, Krāslavā sper diezgan noteiktus soļus
pērkonkrustieši, izplatot gan uzsaukumus, gan da-
žādas baumas, gatavojot žīdu grautiņu. Ir arī radu-
sies izdevība. Krāslavas pilsētiņā 2. jūlijā būšot
kādi lielāki svētki, kur sabraukšot vairāk tūkstošu
apkārtnes zemnieku. Sakarā ar to jau priekšlaikus
sagatavo zemi, aģitē, lai no turienes iesāktu zinā-
mu žīdu sišanas pasākumu. Mēs zinām — arī
«Sociāldemokrātā" esam par to rakstījuši — ka visu
to dara pēc vecām atzītām un pārbaudītām grautiņu
metodēm. Ir izplatītas baumas, ka žīdi esot nomo-
cījuši kādu kristīgo latviešu meitu. Avīzēs- par to
gan neraksta, bet katoļu mācītāji baznīcā par to ļoti
daudz runā. Bez tam par to aģitē arī fašisti ar sa-
vām proklamācijām parastā žargonā. Es saprotu,
kāds var būt iemesls šādai aģitācijai Latgalē. Tas
iemesls, laikam, būs tāds pats, kāds bija vecajā cara
Krievijā, kur pret revolūciju cīnījās ar to, ka gribēja
parādīt: redziet, nav vainīgs carisms, bet žīds, nav
vainīgs carisms, bet polis-, latvietis, musulmanis, vār-
du sakot — vispār sveštautieši. Kaujiet viņus, ko
jūs brūkat virsū mums! Ja gribat reformas, revo-
lūciju, demokrātiju, polītiskās tiesības, tad vispirms
jācīnās, jāiznīcina šie sveštautieši. No šādas politikas
mēs esam, dabūjuši baudīt diezgan daudz un dažādos
veidos.

Latgalē tagad ir grūts stāvoklis. Mēs redzam,
cik nervozi šeit uzstājas- pilsoniskie deputātu- kungi,
un cik radikālus priekšlikumus viņi dažbrīd iesniedz.
To viņi dara tāpēc, ka masas Latgalē ir kļuvušas ļoti
nemierīgas, un šo nemieru viņi grib novērst no īstās
puses un rādīt, ka vainīgi ir nevis viņi paši, Latgales
vēlētie pārstāvji, deputātu kungi, kas iesēdušies Sa-
eimā un valdībā vairāk gadu, bet vainīgi ir vietē-
jie žīdi, sīktirgotāji Krāslavā un citās Latgales pilsē-
tiņās, kas tur tirgojas- ar kādām sīkām precēm. To
laikam saprot arī Latgales ksendzi, ja viņi sāk runāt
par vēsturiskām Beilisa lietai līdzīgām lietām, kas
notika kādreiz Krievijā. Acīmredzot, grib atkārtot
vecos cara laika paņēmienus.

Man ir informācija, ka valdība ir spērusi dažus
solus policijas pastiprināšanai. Acimredzot viņai nav
svešs, kas Krāslavā gatavojas. Es domāju, ka vaja-
dzētu prasīt, lai šādas parādības iznīcinātu pašā
saknē. Nacionālistu varoņus un pērkonkrustiešus,
kamēr mums pastāv pants par vienas dalās iedzīvo-
tāju kūdīšanu pret otru, vajadzētu saukt pie atbildī-
bas. To, acimredzot, Iekšlietu ministrija nav saska-
tījusi.

Ar šādu polītiku Latvijā jau rodas zināma atmo-
.sfaira. Šīs atmosfairas barometrs, redziet ir tāds, par
ko liecina viens no jaunākiem notikumiem.

Nupat, 22.—23. jūnijā, kad visa latviešu tauta —
vismaz viņas vairākums, svinēja varoņu piemiņas
svētkus, no pieminekļa 1905./1907. gadā Krievijas re-
volūcijā sodu ekspedīcijas un Baltijas muižniecības
nos-lepkavotiermkas uzcelts Ogrē uz Tīnūžu ceļa un
kur bija iegravēts, ka_ šis piemineklis uzcelts apmē-
ram 100 apkārtnes vācu muižniecības noslepkavo-
tiem revolucionāriem, kaut kādi tumši elementi ar
kaltu izkaluši vārdus «vācu muižniecības". Pēc tam,
kad šis piemineklis sakropļots, vairs nav šaubu, no
kurienes nak šie noziedznieki. Līdz šim tas nebija
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piedzīvots. Laikam šī dūša vācu muižniecībai ir ra-
dusies pēc Hitlera uzvaras Vācijā un pēc Latvijas
kapitulācijas Hitleram; kad vācieši redzēja, ka mū-
su Ārlietu ministrija solīja nepieļaut vācu preču boi-
kotu un iekšlietu ministris aizliedza runāt par Vāci-
ju. Tad viņi domāja: nu ir pienācis laiks iznīcināt
vārdus «vācu muižniecības". Man šķiet, ka vaja-
dzētu prasīt, lai Iekšlietu ministrija spertu stingrus
solus šo noziedznieku atrašanai. Ir norādījumi, ka
vainīgie meklējami Ogres iedzīvotāju vidū. Tur l-r
daži vācu muižniecības elementi. Viņu vārdi ir diez-
gan pazīstami, bet es šaubos, vai Iekšlietu ministrija
šinī virzienā ko darīs.

Raksturīgi, ka šī pieminekļa atklāšanā, kā to ar
lielu nepatikšanu un īgnumu šī pieminekļa atklājē-
jiem nācās uzzināt no vietējiem vecākiem iedzīvo-
tājiem, strādniekiem un zemniekiem, slepeni piedalī-
jies arī kāds Lapainis no polītiskās, pārvaldes, kas
1905. gadā bijis soda ekspedīcijas, dalībnieks un pats
piedalījies 1905. gada cīnītāju slepkavošanā. Jūs
varbūt teiksit, ka tā ir nejaušība. Kā valdība varēja
zināt, ka tāds Lapainis 1905. gadā bijis soda ekspe-
dīcijas dalībnieks un tagad ieradies uz 1905. gada
upuru pieminekļa atklāšanu. Ja valdības iestādes
čum un mudž no šādiem lapainiem, tad ir cita, lieta.
Viņiem savs uzdevums jau arī jāpilda. Savā laikā
viens nagu maucējs arī gribēja ietikt valsts dienestā,
tikai tam nelaimējās, bet mazo nagu maucēju daudz
sēd valsts iestādēs. Lūk, tā apietas un tā skatās uz
revolucionāru bendēm un visiem fašistiem, kas- Lat-
vijā grib atjaunot bendes režīmu pēc Hitlera parauga.

Tagad dažos vārdos gribu apstāties pie Pom-
mera kunga runas. Viņš arī bija turējis par vaja-
dzīgu kāpt šai katedrā un taisnoties pret Bruno Kal-
niņa apgalvojumiem un minētiem faktiem par viņu,
par pareizticīgo baznīcu, par viņas- vadību un viņas
vadītāju morālisko līmeni. Ko Pommera kungs
mums te centās pastāstīt? Viņš apmēram teica ta:
..Ko tad nu vairāk sagaidīt no marksistiem — tie jau
visur spiežas iekšā, tie arī pareizticīgo baznīca ie-
spiedušies un to apzaguši, nozogot, velns viņu zina,
cik tur simts vai tūkstots pudu sveču desmit tūk-
stošu latu vērtībā." Žēl, ka Pommera kungs te nav
klāt. bet man šķiet, ka šāda atrunāšanās nelīdz, se-
višķi šai gadījumā, kur runa ir ne tik vien par fak-
tiem, kas celti priekšā no šīs katedras, bet kur visa
pilsēta tos zina un par tiem runa, kur par tiem runā
visa krievu sabiedrība. Ar tādiem Ietiem- argumen-
tiem, ar kādiem te nāca Pommera kungs, gan ne-
bija vērts nākt taisnoties un nebija vērts šeit demon-
strēt savu monarchismu, savu naidu pret marksi-
stiem u. t. t. Mēs jau zinājām. _ka viņš ir_ naidīgs
marksistiem, un ja vien viņam būtu tā iespēja, viņš
visiemi marksistiem 1 kaklus apgrieztu un ja ne šo-
dien, tad rīt uzvilktu tos pie karātavām!

Es negribu sevišķi iejaukties baznīcas iekšeja_s
lietās. Negribu ari nostāties to ienaidnieku_ puse.
kas Pommeram ir pareizticīgo garīdzniecība, bet
snibu vērst uzmanību uz to. ka ir noticis zināms- kon-
flikts viņu starpā, un, pateicoties viņu konfliktam, ir
nākušas gaismā nesmukas, loti «smacīgas" lietas.
Pateicoties šīm nesmukajām un _..šmucīgajam" _ lie-
tām, ir kļuvis redzams, ka mācītāju kungi ir sākuši
laist vajā viens par otru tīro patiesību. Es sev ne-
uzstādu nekādu citu uzdevumu, ka tikai minēt da-
žus materiālus, ar kuriem viņi viens otru raksturo.

Kaļļistratova kungs piegāja šim, jautājumam- pa-
visam smieklīgā kārtā. Viņš sacīja: _ mes esam tu-
vi pareizticīgo baznīcai, mēs to aizstāvam, un visam
tam, ko drukā viena sociālistiska avīze, nevar
ticēt, tie nav nekādi dokumenti, bet ir tikai vē-
stules. — Es gribu jautāt Kaļļistratova kungam:
ia. piemēram, kāds no jūsu baznīcas kungiem —
šinī gadījumā runa ir par Pommera kungu — iz-

dara kādu morālisku pārkāpumu, vai viņš pieaicina
policijas ārstu un notāru klāt, lai sastādītu oficiālu
dokumentu, ko no šīs katedras varētu celt_ priekša?
Tādā veidā taču neviena nemoraliska parādība, ne-
viena zādzība un baznīcas kases aplaupīšana neno-
tiek! Acimredzot, par šiem notikumiem var spriest
vienīgi pēc tiem datiem, kas ir pieejami, un ar tā-
diem tad ari mēs operējam. Ja mes kāda no savam
avīzēm' krievu valodā, proti — -TpvnoBaa Mhcji_"
esam, ievietojuši kādus rakstus par šo lietu, tad šļe
raksti ir ņemti no attiecīgiem dokumentiem, no vē-
stulēm, ko ir rakstījušas attiecīgas pareizticīgo or-
ganizācijas. Šīs vēstules nav rakstījuši ne kommu-
nisti-, ne sociālisti, tā tad marksisti, bet šīs vē-
stules ir rakstījuši tie paši svētie tevi, par kādu iz-
liekas arī Jānis Pommers. (E. Radziņš no vietas:
«Smirdošs ūdens!")

Pommers atļāvās sev visu to «šmuci", kas ra-
dusies pareizticīgo baznīcas pagrabos, uzvelt, ta sa-
kot, marksistu atbildībai; tāpēc es atļaušos citēt
dažas no to vēstulēm, ko Pommers _aiz tādiem vai
citādiem aprēķiniem ir pret sevi sacēlis, un kas vi-
ņu raksturo.

Starp citu man te ir viena vēstule, ko arī rakstī-
jis kāds no pareizticīgo mācītāju aprindām, Šī vē-
stule ir rakstīta krievu valodā, bet latviešu_ valodas
tulkojumā tā skan apmēram tā: «1932. gada pie kā-
da no Parīzes atbraukušā mācītajā Četverikova ar
savāmgrēku sūdzēšanām griezās skolenļ un jaunat-
ne, kuri savās sūdzībās un arī personīgās pārrunas
viņam ziņoja, ka archibīskaps Jānis viņus ar kādiem
burvības līdzekļiem ievilinājis savos mājokļos, dzir-
dījis ar vīnu, ēdinājis ar konfektēm, stāstījis un lasī-
jis priekšā bezkaunīgas anekdotes. Pareizticīgo
virsgans nepilngadīgas skolnieces novedis tāda stā-
voklī, ka pēc tam viņas atzinušās, ka ir zaudēju-
šas savu jaunavīgo nevainību. Viena no dalībnie-
cēm — Marija Beator liecinieku klātbūtnē_ iztei-
cās, ka viņa gatava pie tiesas apliecināt par tām ne-
krietnībām, ko pie viņas pastrādājis archibīskaps
Jānis."

Tas ir viens citāts. (77. DzelzlUs_ no vietas:
«Tas nav taisnība!") — Kā Jūs to zināt? Vai Jus
tur klāt bijāt, ja sakāt, ka tas nav taisnība? Man ir
dokumenti. (Starpsauciens.) Es tur klāt nebiju, bet
man ir dokumentu

Redziet, vēstules, kas nodrukātas „TpynoBaji
Mbicjib" arī runā par līdzīgām lietām,_ bet stila deļ,
kādā tās rakstītas, kas neietilpst literāriskā valoda,
un satura dēļ attiecīgās vietas nav nodrukātas;
„TpynoBasi Mmcjib" ir nodrukājusi tikai mīkstā-
kās vietas. Bet tamlīdzīgas lietas ir arī tur; par
tām rakstījusi tā pati pareizticīgo — kristīgo jau-
niešu organizācija kādam mācītājam Parīzē.

Apstiprinājumam tanī pašā vēstulē ir pielikta
maza fotogrāfija, kurā redzams Jānis Pommers un
minētā skolniece — kā viņu tur sauc — Beator
tādā diezgan intimā pozā, kādā mācītāji ar jaunām
meitām nemēdz būt. (Starpsaucieni: «Parādait!")
— Pēc tam! (Priekšsēdētājs zvanī.) — Bez tam
ir zināms, ka archibīskaps Jānis Pommers, kad šis
mācītājs Četverikovs uz šo jauniešu sūdzības pama-
ta ir uzaicinājis Pommera kungu pie sevis un vi-
ņam to atgādinājis, tad Pommers — tiešām, es
tur klāt nebiju, bet tā viņš raksta — esot izvilcis
revolveri un izdzinis viņu pa durvīm, bet pēc tam
caur Sinodi iesniedzis rakstu — ko viņš varēja
panākt katrā laikā, — lai šo Četverikovu, tāpat
kā to otro — Nikitinu — Latvijā vairs nekad
neielaižot. Par to, ka viņš tādu rakstu iesniedzis, ir
attiecīgi dokumenti. Es atgādinu Dzelzīša kungam,
ja viņš par dokumentiem interesējas, pārliecināties
Iekšlietu ministrijā, vai tur nav tādi dokumenti.
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Kas attiecas uz prokuroriem, tad gribu atgādi-
nāt Pommera kungam — ja viņš šinī gadījumā tik
daudz runāja par saviem pretiniekiem pareizticīgo
baznīca, kuri apzaguši baznīcas kasi, tad, cik man ir
zināms, šie apvainotie ir vairākkārtīgi uzstājušies
par to, lai viņus nodod tiesai, bet līdz šim Pomme-
ra kungs to vēl nav darījis. Tā tad, nemaz nerunā-jot par mums, ka mes būtu par šādu lietu nokārto-
šanu tiesas ceļa, Pommera kungs to nav gribējis da-rīt. Viņš laikam, neuzdrošinās to darīt aiz tiem- zi-nāmiem iemesliem, par ko te tiek runāts dažās vē-
stules un arī tiek rakstīts avīzēs.

Ta tad arī šinī gadījumā, runājot par baznīcu
pabalstiem, izejot tikai no ta, ko te atsevišķi depu-
tāti ziņoja par pareizticīgo baznīcu, šie pabalsti nav
pieņemami.

Es neesmu nekāds baznīcas draugs, bet negri-
bu arī izdomāt datus, gribu tikai pateikt to, ka tas,
ko Bruno Kalniņš te ceļa priekšā, nav vēl viss, kopar Pommeru var stāstīt. Atcerēsimies, ka mumsbija vesela rinda materiālu no revolūcijas laikiem
un dažādas fotogrāfijas, kas raksturoja Pommera
darbību Krievija jau kopš 15—16 un pat vairāk ga-diem. _ Arī Kaļļistratova kungs ir līdzi atbildīgs šinīlieta, ja viņš pieiet pareizticīgo baznīcai nevis arjautājumu, vai tas ta ir, vai nav, bet cenšas- Pom-me-ra grēkus slēpt un pieiet šim jautājumam,it kā roku
nobučojot. Tapec citi krievu deputāti arī ir līdzi at-bildīgi par visu to, jo palīdz ar sava deputāta auto-
ritāti Pommeram grēkus slēpt.

Kopa saņemot visu to, es gribu tikai atgādināt,
ka fakti, ko te ceļa priekša, apstiprina to, ka Iekšlie-
tu ministrijas polītika, kāda ta ir vesta, nevar bau-dīt ne tikai strādnieku, bet arī katra demokrāta uz-ticību, un ka baznīca nav pelnījusi pabalstus. Netapec tiek iegādāts baznīcas vīns. lai Pommers toj'aunam meitenēm- izdzirdītu, un ne tāpēc tiek pu-
diem baznīcas sveču liets, lai desmitīm tūkstošu la-tu viens vai otrs_ no pareizticīgo mācītājiem- iebāztusava kabata. Tapec es vēlreiz uzsveru, ka runātā-jiem, kas centas- mušu frakcijas pārstāvju minētosfaktus atspēkot, ne mazāka mērā tas nav izdevies.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-putātam Gulbim.
O. Gulbis_(strādnieku un zemnieku frakcija):Buržuāzijas pārstāvji, apspriežot Iekšlietu ministri-jas budžetu, centas pieradīt savu «demokrātismu" unsavu- alibi strādnieku terrorizešanā un vajāšanā. No-klausoties buržuāzijas pārstāvju — Breikša. Din-berga Beldava, Pommera, zemsaviešu un citu ru-nas, jāsaka: buržuāzija savu demokrātiju ir uzcēlu-

si uz stradnieku_ pleciem, «demokrātiju" tā ir nodi-binājusi pāri strādnieku- galvām, un tāpat uz strād-nieku pleciem šo «demokrātiju" tā nobeigs un tāsvieta nodibinās kaut ko citu. To mēs tagad skaidriredzam.
Breikšs runāja par to, ka, lūk, te esot personas

kas neatzīstot ne Saeimu, ne demokrātiju: esotnoteikta prasība šim stūrim darīt galu. to likvidēt
-cnnnamBreikšs teica - ka te lieloties ar kādiem/o.OOO velētāju ārpus Saeimas-, bet tomēr šie puiši
negribot demokrātiju atzīt. Breikšam jājautā, iekškam tad pastāv «demokrātija", ja tos 75.000 vēlētā-ju, kas savas balsis ir nodevuši par strādnieku unzemnieku frakciju — par tiem, ko Breikšs nosaucapar stun, izslēdz no jūsu «demokrātijas"? Vai tienav ietilpināmi šinī «demokrātijā"? «Dēmcentra"aizstāvēta demokrātija, tagadējā Latvijas buržuāzi-
jas «demokrātija" ir tikai «demokrātiskajam cent-ram", viņa kombinācijām, dubultiem- amatiem De-
mokrātiskais centrs" šo «demokrātiju" var stiept, cik
platu un garu grib savas strādniekiem nepavisam

neattaisnojamas politikas laba. Iekš kam- tad pastāv
Brejkša «demokrātija" — interesanti zināt? Ja
izslēdz strādnieku un zemnieku frakciju un vajā, ja
75.000 velētajiem atņem preses un biedrošanās brī-
vību, vai tad ta vairs ir «demokrātija"? Demokrā-
tija ta vairs nav, bet ir kaut kas cits. Demokrā-
tija ka valsts forma ir tāda, kur visiem- pilsoņiem- ir
vienlīdzīgas tiesības. Kur-te ir demokrātiska vien-
līdzība? Kur te ir vienlīdzība reiz par 3 gadiem vē-
lēšana^

un arī šinī demokrātisma sistēmā dzīvojot
ikdiena? Strādnieku un zemnieku frakciju grib iz-
slēgt. No ta redzams, ka Breikšam, tāpat arī pārē-
jiem buržujiem demokrātijas maska vajadzīga tikai
buržuju mērķu sasniegšanai, buržuju savtīgām 1 in-
teresēm. Netiek meklēts, kur ir vairākums.

Ja runājam par vairākumu Breikšam nav
75.000 velētāju. Tiek meklētas tikai buržuāzijas in-
tereses un atzīta tikai buržuāzijas doma. Šo buržu-
āzijas domu sauc par demokrātisku un valstisku.
Tas_ bija tad, kad demokrātija nodibinājās, un nodi-
binājās ar strādniecības un zemniecības upuriem,
pieejot strādniekiem ar solījumiem par brīvībām-,
kuras 13 valsts pastāvēšanas gados neesam- redzēju-
ši. Tagad buržuazijas_ demokrātija savā valdīšanas
fojma ir aizgājusi tik tal_u,_ ka vairs nevar savā star-
pa ar savam andelem talak turpināt līdzšinējo bur-
žuāzijas interešu «demokrātiju", un «demokrātismu",bet vajadzīgs to papildināt vēl un vēl līdz hitleri-
smam. Arī Hitlers iepriekš sava apvērsuma dekla-rēja, ka viņš gribot tikt pie varas tikai «demokrāti-sma" , «parlamentārisma" un «likumības" ceļā. Tā-
pat arī mušu buržuāzija it kā aizstāvot demokrāti-ju. Arī mušu buržuāzija tagadējo «demokrātiju",
bez šaubām, izveidos līdz fašismam un hitlerismam.
Tagad buržuāzija vairs nespēj apkarot savstarpīgās
pretešķības, ko jr saradies tik daudz, ka vairs ne-
var vienoties, ka sadalīt to laupījumu, ko salaupīju-
ši uz strādniecības un darba zemniecības rēķina:
ko sakampt demokrātiskajam centram, ko zemnieku
savienībai, ko latgaliešiem u. c. Nu vairs nevar
laupījumu sadalīt — tāpat kā kādā zādzībā zagļu
banda plešas deļ laupījuma, ta buržuāzija tagad plē-
šas sava starpa, sauc pec stingras rokas, un viena
nret otru rīko pogromus. Bet tanī pašā brīdī visaburžuāzija kopa ir gatava apkaut revolucionāro
strādniecību. Buržujiskā «demokrātija" vairs neat-
taisnojas arī pašai buržuāzijai, un viņa meklē ceļu un
kadu

^
stingru roku uz fašistisko diktatūru.

Sīs dienas pilsonisko deputātu runās dzirdējām,
ka Breikšs uzstājas pret Dinbergu — Breikša par-
tija suta politiskai pārvaldei dinbergiešu — vajā-
jamo personu sarakstus, un Dinbergs atkal sūta sa-
rakstus_ politiskai pārvaldei par vajājam-iem demo-
krātiska centra biedriem. Abi ir vienādi, abi kalpo
buržuazijas_ un lielsaimniecības interesēm, bet abu
starpa tpmer_notiek_ plēšanās varas un laupījuma dēļ,
\o var noplēst strādniecībai, par kuru buržuāzija
valda.

Tāpat Breikšs te uzstājās pret Beldavu. Bel-
davs, ka visi zina, ir melnākais baznīcas pārstāvis,
kas _aizvien un visur ieteic strādāt un lūgt Dievu,jo šāda padoma došana — strādāt un lūgt Dievu— taču ir labākais darbsko var izdarīt buržuāzi-jas maku pildīšanai. Tomēr, neskatoties uz visu to,
abi šie_ buržuāzijas aizstāvji plēšas.

Tāpat plešasLeikarts ar Bērziņu, Zālīte ar Vin-
teru un ar Pommeru. Tā tad plēšas visi. — Uzstrādniecības rēķina, koaizvien sakās aizstāvam,
patiesība cenšas nodibināt

^
fašistisku diktatūru, kasbutuvel lielāks žņaugs strādniecībai un zemniecībai,ai tāda veida ar stingru roku varētu vēl aizstāvētIielburžuazijas intereses. Tāpēc arī tas nežēlīgais unnesaudzīgais terrors pret strādnecību.
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Tas pats Breikšs, kas prasa likvidēt strādnieku
un zemnieku frakciju, kas sava kongresa lēmumus
cenšas izvest dzīvē un likvidēt strādnieku un zem-
nieku frakciju, kas ir šīs demokrātijas tiešs loceklis,
to sauc par «demokrātismu", to viņi visi sakās aiz-
stāvam, liek strādnieku vēlētos pārstāvjus cietumā.
Un viņi. neaprobežojas ar to vien, ka viņus iesēdina
cietumā uz 6 vai 8 gadiem, kā tas ir ar deputātu
Miezi, bet šī pati demokrātija strādniecības vēlētu
pārstāvi, kas nav ne laupītājs-, ne zaglis, kas būtu
gribējis vai mēģinājis aizstāvēt savas individuālās
intereses, bet kas ir bijis lielas sabiedrības loce-
klis un šīs sabiedrības domu izteicējs, tagad tur
centrālcietumā viszemākā kategorijā, t. i. tanī kate-
gorijā, kurā ietilpināti visi pusidioti un plānprātiņi.
Šinī kategorijā ir ieskaitīti tie, kas ir kļuvuši pus-
ārprātīgi, cilvēki, kas no pārējiem- apcietinātiem- izo-
lējami, jo nav iespējams ar viņiem dzīvot kopā; sē-
dēdami cietumā ilgus gadus, tie ir novesti līdz pus-
ārprātam. Šādus cilvēkus ieskaita pirmajā katego-
rijā, zemākajā kategorijā un iesloga dzelzs būros,
līdzīgi zvēriem. Arī deputāts Miezis ir ielikts šinī
pirmajā kategorijā. Viņš ieskaitīts šai kategorijā ne
tāpēc, ka būtu kļuvis citiem bīstams, jo visu laiku
sēdēja atsevišķā kamerā un tā tad nevienam bīstams
nevarēja būt. Deputāts Miezis nav prātu zaudējis,
bet ir vāju veselību. Un tomēr viņš ielikts šai pir-
majā zemākā kategorijā, kurā ievieto tos, kurus jau
sagatavo II korpusam, ārprātīgo korpusam. Pir-
majā — zemākajā kategorijā nesaņem ne grāma-
tas, ne arī tiek atlau-ta satikšanās, nepielaiž arī pie-
nest barību. — Tāda, lūk, ir šī «demokrātija"] No-
tiek cilvēka mocīšana, līdz viņu pataisa ārprātīgu.
Tāda ir «demokrātija" pret strādniecību un tieši pret
to strādniecības dalu, kura cīnījusies un cietusi par
šīs «demokrātijas" uzcelšanu.

Pēdējā laikā politiskā pārvaldē apcietinātos
strādniekus neģēlīgi spīdzina. Daugavpilī, robežu
pārejot, arestēti daži strādnieki un politiskā pārval-
dē sisti līdz nesamaņai. Mums ir ienākušas ziņas, ka
\nņu dzīvības atrodoties vai mata galā. Tā ir spīdzi-

nāti un sisti šie arestētie strādnieki! Tāpat arī Rīgas
politiskā pārvaldē strādnieki ir sisti. Ir ziņas, ka
Adamsonam- mati noplēsti no galvas, un visa seja
sadauzīta. Kļaviņām sasists žoklis ta, ka tas nespēj
vairs barību uzņemt. Tādas lietas, lūk, notiek mūsu
«demokrātiskajā" valstī, tā izturas pret strādnie-
kiem, kas savā laikā, šīs «demokrātijas", šī buržuā-
zijas «demokrātisma", apmāti, cīnījās pret bermon-
tiešiem, pret lāndesvēru, pret monarchistiem un ci-
tiem cara tētiņa valstības atjaunojājiem. Tagad pret
šiem pēdējiem «demokrātija", lūk, piemiedz acis;
ja par to runā. tad kārtības sargi pasaka, lai fašisti,
monarchisti iebāž cepuri kabatā, lai vieglāk iztnuk-
tu; vienkārši piemiedz acis, lai vainīgie varētu aiz-
mukt.

Kad pie «Ugunskrusta" telpām sašāva strādnie-
ku Midri, šāvējs bijakāds aizsargs; šai gadījuma
aizsargu cenšas aizstāvēt visas buržuāzijas grupas.
Šīs grupas vienmēr aizstāv aizsargu organizāciju
un aizsargus, kuriem strādnieku bendēšanas vajadzī-
bām no pašiem strādniekiem ģērē pēdējo santimu,
lai būtu, ko dot aizsargu budžetam, lai būtu, ko dot
aizsargiem šauteņu iegādāšanai, pagonu iegādāšanai,
kā arī dzeršanai un neķītrību un nekrietnību piekop-
šanai pret strādniecību, kas jau ne vienreiz vien ir
dzirdēts. Tad nenotiek nekāda izmeklēšana, ne arī
kas cits. Formāli gan arestē un nopratina, bet pec
stundas atkal atsvabina. Bet ja kāds strādnieks 1.
maijā ir izsaucis lozungus pret fašismu, .pret karu,
tad tūlīt šim strādniekam jāsēd cietuma; viņš tur
sēd vēl tagad un, droši vien, sēdēs vēl 2 gadus, ka-
mēr nāks tiesas diena. Tā tad, kā jau teicu, ja kāds

ir saucis pret karu, pret fašismu, tad tādu saucēju
tūlīt notiesā 4—5 gadu katorgā. Lūk, tāda ir tā jū-
su «demokrātija"! Jūs visi esat tikai fašistu aizstāv-
ji, ceļa gatavotāji fašismam, bet šo savu rīcību mo-
tivējat ar «demokrātismu".

Sevišķi raksturīgi ir tas, ka šeit viens valdības
frakcijas runātājs — Erniņš ar savu runu skaidri
rādīja, ka pati buržuāzija lielā mērā ir sajukusi sava
strādnieku vajāšanas un strādnieku terrorizēšanas
darbā. Buržuāzija vairs nezina mērus, nezina, kur
sākt un kur beigt to vajāšanu, bet tikai vajā, un ter-
rorizē, un atkal terrorizē, un lieto visādus spaidu lī-
dzekļus pret strādniekiem. Erniņš teica, ka esot
briesmīgi grūti zināt, kurš nu esot 2,5 un kurš trešās
internacionāles piekritējs. Vai tikai kādreiz strād-
nieku vajāšanās netiekot pielaisti vieglāki soļi pret
III internacionāles piekritējiem? Acimredzot viņiem
nav skaidrības par to, kādus pieskaitīt III interna-
cionālei, kādus 2 h internacionālei, un kādus pieskai-
tīt vēl kādai citai — II internacionālei. Bet strād-
niecībai uzkraut kādu apvainojumu, kādu noziegu-
mu — tas katrā ziņā ir vajadzīgs. Tā tad pēc Er-
niņa domām: ir labāk notiesāt simts nevainīgu par
piederību pie III internacionāles, nekā vienu no III
internacionāles piekritējiem attaisnot, kaut arī viņš
nekā nebūtu darījis, bet tikai izteicis savu piekriša-
nu III internacionālei kā tādai.

Strādniekus terrorizējot, tiek lietots tas pats pa-
ņēmiens, ko lietoja vecos cara laikos, kad pipkotāji
— žandarmi noskaitīja deviņus, bet desmito paņē-
ma un nošāva, vai tas bija vainīgs, vai nē. Ja jau
kur redzams kas pretvalstisks, tad terrors jālieto.

Iekšlietu ministris ar savu politisko pārvaldi,
aizsargiem un citiem rīkojas pēc jau minētās žan-
darmu receptes, Ja kādā vietā ir izdalītas- lapiņas,
kurās ir kritizēta demokrātija, un ir prasīts, kāds la-
bums strādniecībai no šīs demokrātijas, vai arī nav
prasīts strādniecībai nekas vairāk kā līdzīgas tiesī-
bas ar buržuāziju, ar ko kopā jādzīvo šinī demokrā-
tijā, tad, bez šaubām, katrā ziņā vajaga noķert vie-
nu zināmu grupu strādnieku un viņus par to tiesāt,
jo valdības devīze, kā dzirdējām, ir tā: labāk notie-
sāt simts nevainīgu, nekā vienam III internacionāles
piekritējam ļaut izbēgt no soda.

Saka, ka strādnieku un zemnieku frakcija, lūk,
esot tā, kas graujot parlamentārismu, demokrātiju
u. t. t. Bet iekš kā šī graušana pastāv, to nepatei-
ca ne Breikšs, ne Erniņš, ne kāds cits no buržuāzi-
jas runātājiem. Ja strādnieku un zemnieku frakcija
šodien prasa līdzīgas tiesības ar visām buržuāzijas
tiesībām, līdzīgas tiesības sapulču sasaukšanā, dru-
kas darbu izdošanā, strādnieku organizēšanā u. t.
t, vai tas ir pretvalstiski? Vai tad tā ir graušana,
ja to pašu darbības veidu, kas buržuāzijai ir atļauts
visā pilnībā, visā plašumā, prasa arī strādnieku un
zemnieku frakcija? Ja strādnieku un zemnieku- frak-
cija uzrāda Breikša u. c. tiekšanos uz fašisma dikta-
tūru un uzrāda Iekšlietu ministrijas un viņas darbinie-
ku, policijas, polītiskās pārvaldes u. c. acu piemiegša-
nu pret. strādniecības- un arī, var teikt, sīkburžuazijas
grāvējiem un kārējiem, kādi ir hitlerieši, kādi ir ber-
monti, golci u. c, tad, lūk, strādnieku un zemnieku
frakcijas runātāju runas par to tiek pataisītas par
pretvalstis.kām un parlamentu graujošām. Tas tikai
pilnīgi pierāda, ka Breikšarn, jaunsaimniekiem, zem-
nieku savienībai un Latgales trasuniem, rubuļiem u.
c. tuvāki ir visi šie slepkavas — bermonti, golci,
hitlerieši, un ka viņu intereses ir tuvākas, vairāk cie-
nījamas un vairāk aizstāvamas nekā Latvijas strād-
nieku intereses, kuri prasa uzlabot savu neciešamo
stāvokli, prasa to ar streiku vai citādā veidā, vai
atklātā vārdā, ko buržuāzija neatļauj. Tad tas ir
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pretvalstiski, tad_ tas ir apkarojams. Bet kā Vācijā
Hitlers piedraudēja Hugenbergam, tāpat fašisti La-
tvijas buržuāzijas grupas un sīkburžuazijas intere-
šu aizstāvjus — jaunsaimnieku līderus u. c. droši
vien aiz kājām pakārs, ja viņi mēģinās vēl kaut ko
runāt vai darīt, lai pilnīgi nepadotos fašisma varai.
Ja jaunsaimnieku līderu, Breikša un citu darbībā
parādās, ka viņi kapitulē Hitleram, Golcam, citiem
bandītiem, krievu baltgvardiem u. t. t, tad redzams,
ka viņi būs_ tādi paši papēžu laižas Hitleram, kādi
nāca no strādniekiem pavisam naidīgās Vācijas Hu-
genberga grupas, kas ir pārgājusi Hitlera stērbeļu
laizīšana; bet kad Hugenbergs pilnīgi nepadevās,
tad piedraudēja ar pakāršanu pie kājas, kā to solīja
hitlerieši priekš varas sagrābšanas Vācijā visiem
tiem, kas neklanījās viņu priekšā.

Bez tamdaži teica, ka strādnieku un zemnieku
frakcija aizstavotjeb popularizējot proletariāta dik-
tatūru. Man atkārtoti jāsaka, ka buržuāzija meklē
glābiņu pastiprināta strādnieku apspiešanā un faši-
sma, diktatūras nodibināšanā — taisni tādas dik-
tatūras nodibināšanā, kāda ir hitleriskajā Vācijā,
kur visu kultūru, visus- marksistus un citādi domājo-
šus_ spīdzina un nogalina. (Starpsauciens no vietas:
«Tāpat ka Maskava!") — Maskavā tā nav; te
jau Zālītes kungs par to runāja — paprasait vi-
ņam

^
Maskavāprofesora Baloža grāmatas ir atjau-

tas, tas ir pat pārtulkotas krievu valodā, un tās var
pirkt, cik patīk; turpretim Vācijā tās ir sadedzinā-
tas uz s-arta. Vai tad profesors Balodis un profesors
Zālīte ir proletariāta diktatūras piekritēji, vai kas
tamlīdzīgs? Nepavisam nē! Profesors Zālīte tikai
konstatē faktu, kāda starpība ir starp fašisma un pro-
letariāta diktatūru. {J. Breikšs no vietas: «Viņš
Jus uzskata par saviem bērniem!") — Vai tikai
Jus viņu neuzskatāt par savu bērnu? Ja kādreiz jā-
nobalso par buržuāziju, vai tad Breikšs neiet pie Zā-
lītes un Zālīte pie Breikša? Kurš kuram tad nu ir
bērns? Pie mums viņš nekad nav nācis prasīt pa-
domu, tāpat arī mes neesam gājuši pie viņa. Tā tad
bērni ir gan kam citam, ne mums, un ne mes viņam.
(Starpsaucieni.)

Jāsaka, ka Vāciju fašisma bandītisms ir gan-
drīz novedis līdz sabrukumam, un Vācija turpina iet
pretim sabrukumam.

^
Pati buržuāzijas prese ir spie-

sta konstatēt, ka Vācijā valda bada blokāde, kuru
uzcēluši paši hitlerieši, nevis kaut kas cits, ne mark-
sisti, ne žīdi.

Priekšsēdētāja bjedrs K. Pauluks (zvanī): Es
lūdzu nerunāt par mušu kaimiņvalsti, bet par mūsu
Iekšlietu ministrijas budžetu.

O. Gulbis (turpina): Ak tad Jums arī tas hitle-
risms ir tik sevišķi mīļš?!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Sau-
cu Jus pie kartības!

O. Gulbis (turpina): Es gribu turpināt! — Fa-
šismsir novedis Vāciju pie sabrukuma. Fašisms ne
Vācija, ne arī Latvijā

^
ja tas šeit nodibinātos, neat-

turēs buržuāziju no ta sabrukuma, kuram tā tuvo-
jas, turpinot iet pretim necaurredzamai miglai, ne-
redzot, kas tur ir, tikai zinot, ka katrs solis uz priek-
šu tuvina sabrukumam. Tas nevedīs buržuāziju pie
izejas, nerunājot par strādniecību, jo strādnieki, pa-
stāvot fašistiskai diktatūrai, tiek iekalti materiāli,
morāliski, saimnieciski un politiski neģēlīgas apspie-
šanas važas.

Runājot par strādniecības diktatūru, tas pats Zā-
līte teica, viņš domājot, ka strādniecības diktatūrai
esotkaut viena teorētiski atzīstama ideja, kas visu
cilvēci vestu pie atbrīvošanas no tagadējās krizes
un citiem žņaugiem. Ja runājam par proletārisko

diktatūru, tad nākotnē varam gaidīt vienai šķirai
dzīves uzlabošanos, bet no hitlerisma diktatūras ne-
var gaidīt izeju neviens, un arī buržuāzija nekādu
izeju neatradīs. Buržuāzija izlieto pēdējos spēkus,
uzstādamas pret strādniecību un gūdama rezultā-
tus, ar varu noplēšot strādniecībai beidzamo kreklu,
nodzenot viņu verdzibā. Vācijā, piemēram, ir ie-
vesta verdzība 400.000 jauniešiem. Tā ir tikai pa-
gaidu izeja buržuāzijai. Pēc tās arī neko labāku
neredzēsim. Bet proletāriskai diktatūrai ir nākot-
ne. Tāpēc nekādā gadījumā nevar pielīdzināt faši-
sma diktatūru proletārisma diktatūrai. Pastāvot
strādniecības diktatūrai, var pastāvēt cilvēks un sa-
biedrība bez šķirām, bet pastāvot buržuāzijas dik-
tatūrai, strādniecība nevar iegūt ilgstošu sava stā-
vokļa uzlabošanu.

Ievērojot šo faktu, varu uzsvērt, ka strādniecī-
ba var iztikt bez buržuāzijas, bez saviem kakla kun-
giem, kas viņus tikai kalpina un izsūc viņu darba
augļus, bet buržuāzija bez strādniecības nevar iz-
tikt. Jus gribat fašisma diktatūru, bet, dibinot to
bez strādniecības apspiešanas, jums nekas neiznāks,
jo jus, buržuāzija, taču esat tas parazīts, kas dzīvo
tikaMik ilgi, kamēr dzīvo viņa maizes devējs, viņa
pastāvīgi izsūcamie; bet tikko tie krīt, jākrīt arī
jums. Jastradniecības nav, tad arī jūs nevarat eksi-
stēt. Strādnieku un zemnieku frakcija strādniecībai
rada,_ka stradniekudiktātūra ir strādniecības vistīrā-
kā demokrātija; _ ta strādniecībai ir vispieņemamā-
kā, simtreiz vairāk pieņemama nekā šī jūsu «demo-
krātija", kas nav vairs tālu no fašisma diktatūras, jo
jus tagad ar demokrātijas izpratni un demokrātijas
vārda stūrējat uz fašisma diktatūru. (G. Zemgaļa
starpsauciens.)

Zemgaļa kungs, kas bija tie, kas aizlaida Niedru
uz Vāciju, kurš tur tagad organizē fašisma bandas?
Kas bija tie, kas_ brāļojas ar landesvēristiem, kas
jums velak iespļāva acīs? Kas ir tie, kas sašāva
strādniekus un strādnieku slepkavas palaida brīvī-
ba? Kas neizdara nekādu izmeklēšanu pret strād-
niecības niknākiem ienaidniekiem, pret tiem, kas
Ogre izpostīja 1905. gada cīnītāju pieminekli?
vStarpsaucieni.)_ Es nesaku, ka tur bijuši tikai kom-
mūnistu piekritēji. (Starpsaucieni.) Tur varēja būt
arī buržuāzijas piekriteji,_jo cīņās toreiz bija ieinte-
resēta arī buržuāzija. Tāpat arī Alšvangā — vai
tur arī, Zemgaļa kungs, nebija jūsu partijas cilvēki
ka Mucenieks u. c, kas prasīja iznīcināt 1905. gada
cīnītāju pieminekli? Ja likuma vārdā to nevarēja iz-
darīt, ja vajadzejaizdot kādu jaunu likumu, un tad
tie paši aizsargi ņēma un iznīcināja 1905. gadā kri-
tušo pieminekli. (Starpsaucieni.) Kurš tad nu cī-
nās pret fašismu, un kurš iet kopā -ar fašistiem, ja ne
Jus, Zemgaļa kungs — starpsaucienu raidītājs?
Mes jau redzam, uz kurieni jus ejat. (Sauciens no
vietas.) Strādnieku un zemnieku frakcijas deputātus
Jus, Budžes ku»ngs,_ gribat bāzt cietumā un līdz šim
dažus jau esat jebazuši cietumā; Jūsu roka arī ir
bijusi klāt pie ta. ka Miezis vēl tagad sēd cietumā,
un daudz citu deputātu ir notiesāti un aizdzīti
trimda!

Lai arī kādus- likumus izdotu pret strādnieku un
zemnieku frakciju, lai ari ka buržuāzija gribētu iz-
dot likumusjašisma attaisnošanai un fašisma veici-
nāšanai, strādnieku un zemnieku frakcija tomēr tur-
pinās cīņu pret buržuāzijas liekulību, ko tā pierāda
katru dienu skandinādama, ka demoķratijas> tiesībām
jatiekot paplašinājām,, demokrātijai jātiekot ar stin-
gru roku aizstāvētai; strādnieku un zemnieku, frak-
cija_ turpinās cīņu pret šo liekulību un to atmaskos.
Strādnieku un zemnieku frakcija samazinās vēlētāju
skaitu citam partijām un visur, kur vien mīt strād-
nieki, organizēs cīņu pret fašismu, cīņu pret fašisma
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bandītismu un to dzelžaino izsūkšanu, kāda arvien
vairāk pastiprinātā veidā tagad nāk pār strādnie-
kiem.

Strādnieku un zemnieku frakcija, kas organizē
streikus, kas organizē strādnieku aktīvu uzstāšanos
un protestē ne tikaipret tām neģēlībām, kas notiek
pret strādniecību Vācijā, bet arī pret tām buržuāzi-
jas tendencēm, kas iziet uz fašisma diktatūras ga-
tavošanu Latvijā, strādnieku un zemnieku frakcija
šai cīņa aicināja arī sociāldemokrātu organizācijas
un sociāldemokrātu vadību. Pēdējā laikā sociālde-
mokrātu organizācijas buržuāzija vajā pastiprinātā
kārtā; tiek uzstādīta prasība viņu organizācijas lik-
vidēt, prasība slēgt strādnieku sportistu un darba
jaunatnes organizācijas. Ne viens vien no šo orga-
nizāciju biedriem pēdējā laikā ir arestēts.

Sociāldemokrātu partijas šī gada kongresā tika
minēts biedru skaits — 9953. Arī no šiem 9953 bie-
driem ne viens vien ir arestēts, ne viens vien notie-
sāts, ne viens vien piekauts un terrorizēts. Lūk, tā-
dēļ mēs griežamies pie sociāldemokrātu organizāci-
jām un sociāldemokrātu vadības ar atgādinājumu, ka
ir pats pēdējais laiks un, kamēr vēl nav par vēlu,
izbeigt katru sadarbību un katru saandēlēšanos ar
buržuāziju, vilkt stingras konsekvences un arī ievē-
rot šo savu arestēto biedru intereses, šo savu are-
stēto biedru stāvokli, kādā buržuāzija tos ir nodzi-
nusi. Ja mums būtu pieejama statistika, kāda ir
Menderim, tad no šī 9953 biedru skaita, man liekas,
būs kupls skaits arestēto, kas taču ir sociāldemo-
krātu partijas un citu organizāciju biedri, kuri tagad
pašreiz sēd cietumā. Pēdējā laikā Liepājā ir arestē-
ti SSS Liepājas grupas vadītāji, pionieru grupas va-
dītāji, Liepājas, strādnieku avīzes līdzstrādnieki; tie
arī ir sociāldemokrātu organizāciju biedri.

Ja šie sociāldemokrātu organizāciju biedri ir
meklējuši sadarbību ar revolucionāro strādniecību
un ir sapratuši stāvokli, kāds tagad ir Vācijas strād-
niecībai, pateicoties Vācijas sociāldemokrātu sadar-
bībai ar buržuāziju un atrašanos Vācijas buržuāzijas
kalpībā līdz pēdējai stundai un vēl tagad, ja šie bie-
dri, redzēdami, ka mūsmāju sociāldemokrātu vadī-
ba neatšķiras no Vācijas sociāldemokrātu vadības,
meklē sadarbību ar revolucionāro strādniecību, ja
šie biedri, kas ir jūsu partijas biedri, grib izteikt sa-
vas domas strādnieku avīzē, tad tur nevar ievietot
neko tādu, kur būtu izteikta principiāla doma par
aiziešanu no sociāldemokrātu partijas, jo šī avīze ir
sociāldemokrātu partijas un viņu organizāciju kal-
pībā. Arī šie arestētie biedri ir bijuši jūsu biedri,
nekādi iesūtīti «aģenti", bet tikai biedri, kas atzīst
darba laužu vienoto cīņas fronti.

Bet ko mēs redzam 1 no sociāldemokrātu parti-
jas un tās vadības šo biedru aizstāvēšanā, šo biedru
atsvabināšanā no cietuma? Nekā_du aizstāvēšanu
neredzam. Mēs griežamies pie sociāldemokrātu par-
tijas vadības un organizācijām un atkārtoti sakām,
ka nepietiek ar to vien, ko mums šodien Rīgas ko-
mitejas vārdā nodeva Buševics, t. i. ar atbildi uz
priekšlikumu par vienotas frontes nodibināšanu, kā-
du priekšlikumu mēs iesniedzām. Nepietiek ar to
vien, ka ievēro iecietību pret Latvijas sociāldemo-
krātisko strādnieku partiju un tās organizācijām. Ne-
pietiek ar to vien, ka sociāldemokrātu Rīgas komi-
teja ir nolēmusi mums paziņot, ka sarunas par vie-
noto fronti varētu būt sekmīgas, un, lai_ nevestu pie
tālākas strādniecības skaldīšanas, jas jāved attiecī-
gām strādnieku centrālām komitejām. Sociāldemo-
krātija nekad neesotgribējusi apkarošanos un tadel
arī vienmēr esot iestājusies par katru neapkarošanas
polītiku. Ja, ar to vien nepietiek! Nepietiek ar
centrālo komiteju sarunām. Pašai strādniecībai un
tās spēkiem jāvienojas vienotā frontē pret buržuāziju

un tūlīt jāsper reāli soli. Uz _šiem mūsu priekšliku-
miem, kur mēs līkam priekšā organizēt sapulces,
demonstrācijas un citu aktīvu uzstāšanos pret strād-
nieku un zemnieku frakcijas graušanu, pret SSS lik-
vidēšanu un pret citu strādnieku organizāciju vajā-
šanu, uz šiem priekšlikumiem līdz šim nekas nav
atbildēts.

Ja te saka, ka sociāldemokrātu strādnieku par-
tija ir iestājusies par neapkarošanos un vienmēr pra-
sot šo neapkarošanas politiku, tad es gribu teikt, ka
laimīgs ir katrs gulētājs, kuram labi nāk miegs, un
kurš grib gulēt, ja viņam neviens neuzbāžas ne kā
apkarotājs, ne kā neapkarotājs — tas savu gulēša-
nu turpina. Tāds tikai prasa — lieciet mani mierā
un ļaujiet man gulēt. Tas pats izskan arī no šīs at-
bildes šoreiz: neapkarojiet mūs, mēs neapkarosim
jūs, ļaujiet mums gulēt tālāk. To mēs ticam, ka jūs
labprāt esat ar mieru mūs neaizskart, lai tikai mēs
ļaujam jums sadarboties, ar buržuāziju un turpināt
to polītiku, kādu jūs līdz šim esat piekopuši, un kā-
da yacijas strādniecību ir novedusi zem fašistiskās
diktatūras žņaugiem. Man šķiet, ka tā ir jūsu vēlē-
šanas, lai jums atjautu vēl joprojām netraucēti gulēt
strādnieku interešu lietā, lai ne ar kādu uzbāšanos
vai apkarošanu netraucētu jums turpināt to pašu
buržuāzijas glābšanas darbību. Mēs sakām: nepie-
tiek ar centrālkomitejām, nepietiek ar internacionāli
pie internacionāles, nepietiek ar vienotu fronti par-
lamentos, bet visai strādniecībai jābūt vienotai fron-
tei, un darbos jābūt pie varas.

Sociāldemokrātu deputāti mēģināja atsaukties
uz to, ka, lūk, strādnieku un zemnieku frakcija at-
kal uzbrūkot viņu partijai. Es gribu teikt: vai ir kas
noteikti darīts pret jūsu pašu organizāciju slēgšanas
kampaņu? Es gribu jautāt, vai tad Pauls Kalniņš
un citi pēdējās dienās Valtaiķos neuzstājās kopā ar
buržuāzijas reprezentantiem? (Starpsaucieni.) Vai
Pauls Kalniņš tur nenostājās pilnīgi blakus tam pa-
šam Bachmanim u. c.? (Starpsaucieni; jautrība.)
Viņi loti labi sapratās ar Bachmani un apspriedās, ko
darīt ar Bergu, kas arī bija ieradies pieminekļa at-
klāšanā. Sociāldemokrātu vadība bijusi par to, lai
nedotu vārdu Bergam, bet sapulcējušos simpātijas,
kuru bijis ap 2000, bijušas tieši zemnieku un strād-
nieku frakcijas pusē — daži pat tālu no Alšvangas
sabraukuši —, visas sapulces tiešas simpātijas bi-
jušas Berga pusē, un nevarējuši neļaut Bergam ru-
nāt; tad atļāvuši Bergam tikai 5 minūtes runāt. Pie
tam Bachmanis un Pauls Kalniņš runājuši stundām
ilgi. Tā tad darbos redzam, ka vienotā fronte jums
šodien vēl ir kopā ar buržuāziju, ar viņas varas ie-
stādēm, ar viņas reprezentantiem un viņas pārstāv-
jiem; bet strādniecību, kreiso strādniecību, revolu-
cionāro strādniecību jūs turat zem katras līdztiesī-
bas ar jums. Un nu pierādījās, ka pieminekļa atklā-
šanā nebija nekādas piekrišanas ne Paulam Kalni-
ņam, ne Bachmanim, bet visa piekrišana bija Berga
pusē, kaut viņam lāva runāt tikai 5 minūtes. Pārē-
jiem revolucionāriem strādniekiem nemaz neatļāva
runāt. No Skrundas, Alšvangas un arī citurienes
1905. gada kritušiem šo organizāciju vārdā nolika
vaiņagus, bet, tos noliekot., pāris vārdu pateikt ne-
atļāva. Vēl vairāk: par 1905. gada kritušo revolu-
cionāro cīnītāju pieminētājiem sastādīja protokolus.
Sastādīja protokolus desmitiem strādnieku, kas bija
ieradušies svinībās. Ja tur būtu ieradusies kāda
hitleriešu banda ar savām lapiņām un kulakiem pie-
kautu strādniekus, tad policija pateiktu tikai: bāziet
cepures kabatās un noslēpjieties, lai jūs neredz, ci-
tādi var piespiest par jumssastādīt protokolu! Lūk,
tā sociāldemokrāti vienoto fronti realizē līdz šai
dienai!
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_ Mes gaidām!_ Kamēr nebūs nekas reāls parādī-
ts darbos, tikmēr jūsu sociāldemokrātu darbības
vadības kritizēšanu un apkarošanu turpināsim.. Vi-sur, kur jus meklejat_saprašanos ar buržuāziju, kurjūs buržuāzijai izdarāt dažādus pakalpojumus-, mēsjus apkarosim bez žēlastības. Šo apkarošanu mēsturpināsim tik ilgi, kamēr jus nebūsit pilnīgi pārtrau-kuši katru sadarbību ar buržuāziju.

Vel jāsaka: debates par Iekšlietu ministrijas bu-džetu turpjnas jau trešo sēdi. Šo budžetu pieņems,pretēji strādnieku interesēm, tāpēc strādnieku inte-
resēm atbilstošs tas nebūs. Ja mums atjautu to pa-
teikt strādniekiem,, tad redzētu, kur būtu tas demo-
krātiskais vairākums šī budžeta aizstāvēšanai: vai
tas būtu mušu, vai jūsu pusē. Mēs zinām, ka strād-
nieki un zemnieki ir pret šo terroru, pret līdzšinējo
buržuāzijas polītiku, pret_ iepriekšējās «nacionālāsvaldības" un arī tagadējas sašķīdušās «nacionālāsvaldības" polītiku. Pret šo polītiku strādnieki unzemnieki bus arī turpmāk.

Strādnieki un zemnieki būs arī pret šo valdību
un pret viņas Iekšlietu ministrijas budžetu, jo tasgrib aizstāvēt tikai lielburžuaziju un lielburžuazijas
naudas maku sargātājus apbruņot ar naudu un varustrādnieku

^apspiešanai. _ Šī apbruņošana vajadzīgapret revolucionāriem strādniekiem, pret visiem tiem,
kas cīnās pret fašismu un pret strādnieku izsūkšanu;
sī apbruņošanas vajadzīga arī pret streikiem, pretstreika kustību, kas_ iet augumā, un kas līdz šim irnotikusi revolucionāras strādnieku un- zemnieku frak-
cijas vadība. Neskatoties uz visu terroru, buržuā-zijas interešu budžeta pieņemšanu un pastiprinātu
ieroču kalšanu pret strādniecību, viņa savu cīņu ve-dīs

^
vai sociāldemokrātu centrālā komiteja pieņems

strādniecības vienoto fronti, vai nē. Šī sociāldemo-
krātu centrālkomiteja strādniecībai nepavisam nav
simpātiska, ja viņa atceras vēsturi. Strādniekiempavisam naidīgi_ ir Bruno Kalniņi un Menderi, atce-roties Šilfa, Arāja u. cnoslepkavošanu. Strādnie-
cība nevar gaidīt, kamēr nodibināsies vienota fron-
te , bet vienoti cīnīsies galvenā kārtā pret fašisma
žņaugiem un Hitlera bandītisma ievešanu Latvijā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds iekš-
lietu ministrim Mīlbergam.

Iekšlietu, ministris G. Mīlbergs: Tautas viet-nieki! Par dažu iepriekšējo runātāju slēdzieniem
gribu izteikt dažas faktiskas piezīmes.

Protams, katram resora vadītājam jābūt patei-cīgam par labi domātiem norādījumiem un vienmērjārēķinās ar lietišķu kritiku. Katrā ziņā arī es, ka-mēr atrādīšos iekšlietu resora priekšgalā, visādā zi-
ņa to_ izpildīšu; bet ir nepareizi, ja dažus faktus vai
ru pārspīlē, vai sakropļo — tos tad es arī šeit mi-
nēšu.

^
Vispirms man budžeta debatēs pārmeta, ka

iekšlietu resors resp. _ viņam padotās iestādes loti sī-vi karojot pret dažādu preses izdevumu ielaišanu
Latvija, ko izdevušas kreisas aprindas. Tas nav ]
taisnība, tapec ka Latvija neielaiž grāmatas un avī- izes ne tikai kreisa, bet gan dažāda satura. Ja dažiizdevumi liekas it ka pilnīgi nevainīgi, skatoties virs- j
rakstus, tad jāsaka, ka viņu saturi tādi nav. Man ir i
atzīmēta vesela virkne šādu izdevumu, no kuriem j
minēšu dažus, lai jus saprastu, kāpēc iekšlietu reso- i
ra preses_ nodaļa tos Latvijā neielaiž. iPiemēram, te ir kāda Afanasjeva ābece — Ma- i
skavas valsts izdevums. Šķiet — kas nu ābecē var t
but noziedzīgs! JBet tur teikts, ka Ļeņins ir kom- 1
inunisma nodibinātājs, ka Staļins ir Ļeņina labākais tskolēns, un ka Staļins arī buržujiskās valstīs ievedī- 1
šot kommunismu._ — Otra ir Šēlera ābece. Tur t
teikts: «Mans tēvs ir kommūnists, māte — kom- 1

munjste, un es bušu dubultkommūnists." — Tad vēl
ir kāda «Zarubežnaja pedagogika". Tā, liekas, bū-tu itka par paidagoģiju, bet tanī ir nonicināta pilso-
niska iekārta un slavēta kommūnistiskā iekārta. —
Tad ir vel pavisam nevainīgs virsraksts «Strādnie-
ee_un _zemniece mākslas apgaismojumā literatūrā un
māksla." Šaī grāmata atkal cildināta kommūni-
stiskā valsts iekārta, kommūnisma ideoloģija, pro-
pagandets_ vispasaules ko-mmūnisms u. t. t, u. t. t.
Bez šaubām, katra no minētām_ grāmatām apslēptā
veida, kontrabandas ceļa Latvija ir mēģināts izplatīt
kommunistiskas idejas. Man jāsaka, ka tik ilgi, ka-
mēr Latvija pastāvēs demokrātiska iekārta, tikmēr
neviens iekšlietu ministris un Iekšlietu ministrijas
preses_ nodala šādu literatūru neielaidīs.

Talakman pārmeta, ka es esot aizliedzis refe-
rātos minēt Vācijas vardu. Tas nav taisnība; es
Karlsbacham to neesmu aizliedzis, bet esmu devis
norādījumus nekūdīt, nerīdīt vienu iedzīvotāju šķiru
pret otru. Referāti jr notikuši, un pāris referātu
laikam vel notiks; tapec visi man izteiktie pārme-
tumi ir pārspīlēti.

Man te vēl pārmeta vienpusību. Vienpusību
sava darba neesmu izradījis, un to nav darījuši ari
man padotie ierēdņi. Esmu vienlīdzīgi izturējies
pret visiem novirzieniem — tiklab no labās-, kā krei-
sas puses. Ta, piemēram, dziesmu svētku laikā bija
paredzēti braucieni ar manekeniem, kuros saskatīju
kūdīšanu pret žīdiem un uzstāšanos pret strādnie-
kiem. Es tos aizliedzu. Kad trešā dziesmu svētku
diena man kļuva zināms, ka izplata literatūru, kurākūda pret žīdiem, es atkal noliedzu minētās literatū-
ras izplatīšanu. Šādas literatūras izplatīšanu būtu
noliedzis jau paša sakuma, bet man nebija tādas ie-
spējas, jo Augstais nams nepieņēma preses likumagrozījumus, tapec es arī nevarēju izkontrolēt, kādas
spiestuves ko druka.

Tad — jautājumsar Artumu-Hartmani. Par to,
ko viņš darījis 1926., 1927. vai 1928. gadā, es ne-
varu runāt, bet kad parlamentārās izmeklēšanas
kommisijās loceklis Buševics griezās pie manis ar
aizrādījumu, ka Artums-Hartmanis būtu atvaļināms,
es tūlīt otra diena izsaucu pie sevis prefektu Grin-
valdu un jautāju, vai Artumam-Hartmanim pēdējos
paris gados ir konstatēti kādi pārkāpumi. Prefekts
Grinvalda kungs apliecināja, ka par to, kas- noticis
agrāk, kamēr Artums-Hartmanis bijis robežasrgos
un citur, viņš atbildību neuzņemas, bet beidzamos
paris gados Artums-Hartmanis nedzer, nežūpo, iz-
pilda kārtīgi savus dienesta pienākumus un viņam
neko nevar pārmest, lai būtu kāds iemesls viņu deg-radēt, vai atvaļināt no dienesta. Ka šinī gadījumā
prefektsbutu runājis nepatiesību, to es negribētu ti-
cēt; tāda gadījuma, bez šaubām-, vairāk būtu vaino-jams prefekts, kurš itin ka segtu kāda noziedzīga
ierēdņa darbību. Ievācot arī vēl tuvākas ziņas de-
partamenta, noskaidrojas, ka beidzamā laikā Artu-
tnam-Hartmanim neko nevar pierakstīt, inkriminēt,
āi tīšu pratu šo Latvijas atbrīvotāju dzītu prom noiienesta.

Par Bērziņu Gulbenē. Bez šaubām, Bērziņš ir
nelaidis dažus pārkāpumus. Tas ir fakts. Par to
/īņš ir pārcelts un viņam ir izteikts brīdinājums, ka
nrma gadījumā, tiklīdz kaut kas līdzīgs atkārtosies,
nņš tiks atlaists no dienesta. Varbūt Bērziņam va-etu uzlikt smagāku sodu, bet Bērziņš ir brīvprātī-
cais Latvijas atbrīvotājs, 1919. gadā sastāvēja Zie-
neļlatvijas armija un ir piedalījies kaujās pie Cēsīm,
Lur ir bijis komandants. (Sauciens no vietas: Vai
as tomēr visu attaisno?") No 1920. gada līdz šimaikam viņš ir kalpojis papriekš Smiltenē, vēlāk Gul-
ienē un nevainojami pildījis savus dienesta pienā-
;umus. Ja prasa izmest viņu no dienesta par pāris
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disciplināra rakstura pārkāpumiem, par to, ka viņš
kādā privāta sabiedrībā izteicies apvainojoši un vē-
lāk pret Kukaiņa kungu atvainojies, un deputāts Ku-
kainis viņam pjedevis, man jāsaka, ka es neredzu
iemesla šo cilvēku par to tūliņ atlaist no vietas-. Vi-
ņam ir izteikts brīdinājums, un tiklīdz būs zināms
kaut mazākais pārkāpums, viņš tiks atlaists.

Kas attiecas uz Viļņa iecelšanu amatā, tad Rude-
vica kungs — varbūt viņš nezin patiesos apstākļus
— uzstājās nevietā. Vilnis nav sodīts par zādzību,
viņš sodīts ar 7 dienām aresta par formālas dabas
pārkāpumu. Viņam izūtrupēta manta, un viņš šīs
mantas aprakstīšanā pielaidis formāla rakstura pār-
kāpumu. Nevar taču prasīt, lai katrs jaunsaimnieks
smalki pārzinātu likumus. Tādu nezināšanu un for-
mālas dabas pārkāpumu ir pielaidis arī Vilnis. Bet
tā kā Vilnis ir Latvijas atbrīvotājs, tiesības nav zau-
dējis un noziegumu, nav izdarījis nekādos mantkā-
rīgos nolūkos, man nebija nekāda iemesla viņu die-
nestā nepieņemt, ja viņš citādi atbilst dienesta pie-
nākumiem1, jo vairāk tāpēc, ka pastāv vairākkārtīgs
Saeimas lēmums, ka atbrīvošanas cīņu dalībniekiem
dodama priekšroka.

Sedulnieks ir sodīts, bet ja viņš pielaidīs vēl
kādu pārkāpumu, tad viņa sods tiks dubultots, un
viņš dienestā vairs neatradīsies.

Kas attiecas uz Dravnieku Ogrē, par kuru arī
šeit izteica pārmetumus-, tad Dravnieks Ogrē vairs
neatrodas, Tas ir noticis pirms manis-, un tā tad
pārmetumi iekšlietu resora vadītājam šinī ziņā ir zi-
nāmā mērā novēloti.

Par Eizenšmitu Skrīveros man jāsaka, ka tā lie-
ta pašreiz atrodas izmeklēšanā, un ja pierādīsies, ka
tas viss ir taisnība, ko šeit Bruno Kalniņš aizrādīja,
tad Eizenšmits tiks sodīts.

Tās ir faktiskās piezīmes, ko es gribēju šeit pa-
teikt. (Sauciens pa kreisi.) — Par Lapānu man nav
nekādu ziņu. Cik atceros, tad iepriekšējie runātāji
par to netika runājuši.

Man, kungi, jāaizrāda, ka_ visus lietišķos aizrā-
dījumus iekšlietu resora vadītājs, bez šaubām, ievē-
ros un pret katru ļaunprātību, kas traucēs mieru un
nedos iespēju strādāt ražīgu darbu, uzstāsies ar vi-
siem 1likumīgiem līdzekļiem. Ja kāds tiks sodīts, tad,
bez šaubām, šis sods būs pelnīts, jo, diemžēl, ir jā-
liecina, ka pie mums Latvijā dažs labs meklē kašķi
svešā pirtī. Es lūdzu Augstā namaJoeekļus_ izsar-
gāties tagadējā krizes laikā no jebkādiem demago-
ģiskiem paņēmieniem un pasākumiem. Ja patiesi
grib, lai valdība objektīvi izšķirtu visus jautājumus,
tad tik pat objektīvi un lietišķi vajaga izturēties arī
pret valdības pārstāvjiem. (Sauciens no vietas:
«Pareizi!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Vispirms man jāsaka daži
vārdi par Rudevica kunga teikto.

Man šķiet, ka sociāldemokrātiem nevajaga aiz-
rauties, tā ka jau ar varu vai dūres palīdzību viņi
grib piespiest noņemt cepures tos pilsoņus, kas to
negrib darīt, kad jūs dziedat savu internacionāli.
Tā ir tikai skandāla provocēšana un nekas vairāk.
Jūs nevarat ievest mūsu valstī tādu kārtību. (Starp-
saucieni.) — Nemaz nē! Tas ir noticis uz ielas un
uz laukuma, kur neviens nav bijis speciāli ielūgts.

Līdzīgi apstākli ir bijuši ne tikai pagājušo svēt-
dienu vien, bet arī citur. Ja jūs, internacionāli dzie-
dot, gribat piespiest pilsoņus noņemt cepuri, pieejat
klāt un to nositat zemē, tad, ja kāds- sevi neaizstā-
vēs, es domāju, tas nebūs pilsonis un brīvības cie-

nīgs. Šinī jautājumā man jums jāsaka, ka jūs ne-
varat un nedrīkstat aizrauties.

Tas pats man jāsaka par sarkanā karoga lieto-
šanu arī Veckalna kungam. Ejiet jūs savos gājienos
zem ta, bet mierīgiem iedzīvotājiem, kuri atrodas
cejmalā, braucot-garām, nekariet to laukā un nelai-
diet gar ģīmi. Ja Veckalna kungs tam netic, tad
tas ir saprotams. Bet tāds fakts- ir bijis un taisni pa-
gājušo svētdienu. ;! !

Ja jūs par šādām huligāniskām parādībām, ku-
ras s-edz ar sarkano karogu,, uztraucaties un taisāt
man starpsaucienus, tad tas rāda, ka jūs šo jaunatni,
kuru sauc par darba_ jaunatni, esat samaitājuši un
neizaudzināsit par kārtīgiem republikas argiem un
pilsoņiem.

Tālāk Dinberga kungs gari un plaši runāja gan
par sarkanās zvaigznes ordeņiem, gan par citām lie-
tam. Visdīvainākaisbija tas, ka tad, kad prasīju, lai
viņš noteikti sauc kādu vārdā, viņš nevarēja abso-
lūti nevienu nosaukt. (A. Dinbergs no vietas:
«Celms!") Ak nu ir dabūjis vienu vārdu! Tas Jū-
su žurnālos, Dinberga kungs, jau sen ir aprakstīts
un noskaidrots, ka tur nav nekādas patiesības.

Mūs, Dinberga kungs, intresē viena cita lieta:
vai Jus esat koalicijā, vai nē. Kad Jums prasīja, kā
Jus izturēsities balsošanā par budžetu, tad Jūs pali-
kāt atbildi parādā.

Attiecībā uz trešo lietu, ko Dinberga kungs tei-
ca, proti — par dzelzceļu aizsargu pulka adjutantu
Upīti, viņš nenoliedza to faktu, ka tiešām šis kungs
ir patvaļīgi bez vajadzīgiem dokumentiem pieprasī-
jis politiskai pārvaldei un kriminālai policijai ievākt
attiecīgās ziņas. Vienīgi viņī pārmeta, ka es to esot
dabūjis zināt no polītiskās pārvaldes. Nebūt nē, es
to neesmu dabūjis zināt no polītiskās pārvaldes, bet
bija ieradies kāds no jūsu pilsoņiem, un kad viņam
prasīja, kas par lietu, vai viņš grib iestāties aizsar-
gos, viņš atbildēja: fui, kā tad tā? — bet te ir kāds
raksts iesūtīts no aizsargu pulka komandiera. Vi-
ņam savs pienākums bijis jāizpilda. Ja Jūs tādas
lietas aizstāvat, tad var redzēt, cik liela ir Jūsu ēti-
skā vērtība!

Beldava kungs, Jūs sedzāties ar demokrātisma
segu un teicāt, ka vācu prāvests Valmieras apriņķī
ievēlēts demokrātiski — ko tur nu varot darīt. Re-
dziet, ko tur var darīt? Vai Jūs aizstāvat to kroplo,
stulbo intelligenci, kas 1931. gadā, kur latviešu ir
98%', varēja ievēlēt vienu prāvestu vācieti? Vai tas
ar Jūsu atsauksmi ir attaisnojams? Vai Jūs neesat
spējīgi pret to cīnīties? (Ķ. Beldava starpsauciens:
«Viņš ir iecelts aizklātā balsošanā!") Tas jau ir
tas, pret ko mēs cīnāmies un cīnīsimies. Mēs uz-
skatām, ka tas ir asinsgrēks pret mūsu intelligenci,
kas izdarīts pret latviešiem. Mēs redzam, ka te nav
bijis noteiktas gribas. Ja ministra kungs tādiem ļau-
dīm vēl dod telpas, tad mums jāsaka, ka šiem kun-
giem jāparāda durvis. Viņiem taču vajadzēja izkopt
mūsu tautas reliģisko domu un vadīt to nacionālā
virzienā.

Beldava kungs saka: ko tur var darīt — ārējie
spēki! Vai mums jāpadodas ārējiem spēkiem? Es
negribu vēl izcelt, ka tie ir kaitīgi. (Starpsaucieni.)
Ja jūs gribat atsaukties uz ārējiem spēkiem, tad
mums nav brīvas baznīcas, tad mums ir tikai no
ārējiem spēkiem atkarīga, nevis brīva, iekšēji stipra
baznīca; bet kas nav iekšēji stiprs, tam ārējie spēki
nelīdz. Tur, Beldava kungs, ir Jūsu kļūda. Šī lieta
jums jāņem rokā, ja jūs gribat baznīcu celt. Protams,
ja gribat baznīcu ārdīt, tad varat iet savu iesākto
ceļu.

Šeit runāja par Māras baznīcas gaiļa spārniem.
Politiskā ziņā mēs varam būt ļoti pateicīgi jums par
to, ka jūs esat mums devuši iemeslu parādīt, cik tru-
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la ir vecā intelligence, kas nezina un nesaprot latvie-
šu tautas seno domu. Ja jūs šo ceļu turpināsit, mēs
gūsim vēl vairāk piekritēju šinī lietā, mūsu pārstāvju
skaits vēl pavairosies, ja jau tagad jūs apskaužat
mūsu frakcijas lielumu. (Starpsaucieni.) Skaidrs,
ka latviešu jaunā audze tādus ceļus neies. Latviešu
jaunā audze, Beldava kungs, Jums nesekos. Mēs

saprotam-, Jūs esat mācījušies vācu skolās. Jūs gri-
bēja arī pārkrievot. Toreiz bija tā: kad aizveda ma-
zu zēnu uz pamatskolu, tad iznāca tā — roBopnji ro-
BopHjinopyccKH —. spruka no jiaTbimcKH (Starp-
saucieni.) Tā toreiz bija! Vai jūs domājat, ka tie,
kas tagad aug —? latviešu jaunā audze sekos vācu
prāvestiem un no vācu žēlastības ieceltiem archi-
bīskapiem? Beldava kungs, negraujiet mūsu cieņu!
Aizrādait saviem amata brāļiem, ka viņi iet maldu
ceļus! Tad būs stiprs mūsu nacionālais gais un
stiprs pamats tai zemei, uz kuras mēs stāvam un dzī-
vojam. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
'LeikartamL Deputāta Leikarta nav zālē. Vārds de-
putātam Lūkinam.

A. Lūkins (kristīgais darba bloks): Godātie de-
putātu kungi! Es šeit nācu uz katedras, lai atzīmētu
tos paņēmienus, ar kādiem, apspriežot Iekšlietu mi-
nistrijas budžetu, uzbrūk baznīcai vispār. Man jā-
saka, ka, izņemot Breikša kungu, ev.-lut. baznīcai
neviens cits šeit neuzbruka; bet ņemot baznīcu vis-
pār, es, šeit sēdēdams, noklausījos augsti godātā de-
putāta Rudevica kunga runu, un man jāsaka, ka, ne-
runājot par Jūsu uzskatiem par baznīcu, es no Jums
negaidīju, ka ar tādiem paņēmieniem Jūs runāsit par
baznīcu vispār.

Pēc stenogrammas, kas man ir priekšā, Jūs sa-
kāt, ka Jūs neesot baznīcas draugs. Tam mēs pie-
krītam-; to prieku mēs Jums negribam liegt. Jūs va-
rat būt baznīcas vislielākais ienaidnieks. — Tālāk
deputāts Rudevics saka tā: «Bet es arī negribu iz-
domāt datus," — Arī to es Jums negribu pārmest;
bet kādā apgaismojumā Jūs nostādāt datus, tas ir cits
jautājums. Jūs šeit rādījāt fotogrāfiju un teicāt, ka
garīdznieks Pommers — Jūs atkal teiksit: nu, Lū-
kins ir Pommera aizstāvis, bet es gribu runāt par
garīdzniekiem vispār —, viņš uz šīs fotogrāfijas esot
intīmā pozā ar kādu meiteni. Kad es sēdēju pirmajā
solā un klausījos Jūsu vārdus, es tiešām domāju: nu
gan tas Pommers ir kaut ko palaidis vaļā! Tad es
paņēmu no Jums to fotogrāfiju, un man jāsaka, Rude-
"vica kungs, ka tanī fotogrāfijā — Jums- taču tā ir
rokā — Pommers ir tādā pašā pozā, kādā viņš sēd
šeit Augstajā namā. (Jautrība.) Klausaities, ja Jūs
to saucat par intim-u pozu, tad kas tur ir nepieklā-
jīgs?! Tad jau vairs nedrīkstēs fotografēties ne ar
savu māsu, ne kādu citu sievieti! Vai tad garīdznie-
kam ir liegts fotografēties ar sievietēm? Es nezinu,
ko Jūs tur atrodat! Jūs to lietu nostādāt tādā gai-
smā, ka tiešām mati ceļas stāvus. Tāda tā lieta nav,

. Rudevica kungs, un to Jūs zināt vislabāk.
Rudevica kungs, Jūs arī labi zināt, ka garīdz-

nieki nerīkojas ar burvības līdzekļiem. Jūsu frakci-
ja _ taču arī uzstājas pret burvestībām un pesteloša-
nam, bet Jūs šeit citējāt, ka archibīskaps Jānis ar
burvestības līdzekļiem ievilinājis savā mājoklī mei-
tenes. _ Vai Jūs pats tam- ticat, ka ar burvībām var
ievilināt savā mājoklī meitenes? Ja Jūs to citējāt,
tad Jūs esat runājuši to, kam paši neticat. Tas ir
tas nepareizais. Ja Jūs uzbrūkat baznīcai, tā varbūt
ir Jūsu pārliecība, un tas, kas tic baznīcai, nevar
Jums ņemt to ļaunā. Katram ir sava pārliecība. Mēs
baznīcai ticam un tāpēc to aizstāvam; Jūs baznīcai
neticat un viņai uzbrūkat. Bet, kungi, ja jūs reiz vi- i
ņai uzbrūkat, tad uzbrūciet godīgiem līdzekļiem!

t Ai

(Starpsaucieni.)_ Es domāju, turpmāk tā vairs ne-
būs, ka to darījāt tagad.

Vēl pāris vārdu Breikša kungam. Šodien viņš
te runāja un sauca vārdā mūsu frakcijas locekli Bel-
dava kungu, pie tam vairāk reižu, uzliekot viņam vi-
sus asinsgrēkus par luterāņu baznīcu, sakarā ar kā-
da prāvesta ievēlēšanuValmieras apriņķī. Es teikšu
ta: katram latvietim sāp sirds, ka par prāvestu nav
ievelēts latvietis, bet vācietis._ Bet, Breikša kungs,
Jus taču esat tas, kas katra vārda galā aizvien sau-
cat .^demokrātija, demokrātija un atkal demokrātija.
Tapec Jums, Breikša kungs, arī vajadzēja zināt, ka
šī prāvesta ievēlēšana notika saskaņā ar mūsu de-
mokrātiskajā iekārtā pieņemtiem noteikumiem. Dē-
mokratiskāiekārta šos noteikumus ir pieņēmusi tā-
dus, ka prāvestu mācītāji vēl ' aizklātā balsošanā.
^Starpsaucieni.) Vai tad Jūs, Breikša kungs, gribat
tagad visus vēlētājus paņemt aiz krāgas un aizdzīt
projām? (Starpsaucieni.) Ak tad Breikša kungs
bus tas, kas ies un iespaidos otrādi! Vai tad demo-
krātiska iekārta ļaujas kādam iespaidam? (Starp-
saucieni.) Ak tad Jūs gribat to demokrātisko iekār-
tu paklaut_ savam iespaidam? — Nē, kungi, pēc mūsu
ieskata demokrātiska iekārta nav tā. kas pakļautos
kadam_iespaidam. Es jau teicu, arī mūsu sirds sāp,
ka ievelēts ir_ vācietis, bet ja jūs domājat, ka to, kas
ievelēts uz demokrātisku, likumu pamata, varētu pa-
dzīt, tad man šķiet, ka tautā būs daudz tādu, kas de-
mokrātisko centru gribēs padzīt. (Aplausi un sau-
cieni: Pareizi! Pareizi!").

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Beldavam.

K. Beldavs (kristīgais darba bloks): Godātie de-
putātu kungi! Mans frakcijas biedrs — bloka biedrs
pa daļai jau pateica to, kas man šeit būtu sakāms.

No pamācībām, ko Breikša kungs man šeit snie-
dzams varu izlobīt apmēram to: esiet, jel esiet na-
cionālists! _ Breikša kungs, tad, kad Jūs vēl bijāt
mazs puiseniņš un skrējat — tip, tip, tip pa istabu
(smiekli), tad šis vīrs jau bija nacionālists; tad, kad
Jūs bijāt vel mazs zēniņš krekliņā, šis vīrs jau bija
nacionālists! (Sarunāšanās un smiekli.)

Es esmu gadiem ilgi latviešu zemē bijis bez
vietas, Esbiju bez vietas pavisam 12 gadu. Vai Jūs
zinat,_ ja Jus man gribat nacionālismu mācīt, tad es
gan lūdzu — papriekš apdomājiet to!Es Jums teikšu
vienu lietu — (J. Breikša starpsaucieni.) — atļaujiet
Breikšakungs, atļaujiet! — Es esmu un palikšu augu
mūžu nacionālists, tikai — vai Jūs zināt, kāds? —
Tāds nacionālists, kas arī pret svešu tautu grib būt
taisns. Tāds! (Piekrišanas saucieni.)

Es gribētu teikt Jums vēl ko. Jūs teicāt, es esot
Jums pārmetis, ka Jūs aizskāruši archibīskapu, aug-
stu personu. Mēģinait aizskart katoļu baznīcas gal-
vu, tad tūlīt būs sūtnis pie Valsts Prezidenta, bet
rnūsu archibīskapu skar daudzkārt. Es to negribu
pielaist; es prasu viņam tik pat daudz cieņas, un šo
prasību es paceļu arī Jums, Breikša kungs. (Starp-
saucieni.)

Kādā kārtā archibīskapu skar? Jūs viņu esat
nolikuši zem vācu aigidas. Es zinu, ka viņš nav zem
vācu aigidas, (Sauciens no vietas: «Bet viņa dar-
bi?") — Darbi? Ja Jūs ar viņu iepazītos-, tad arī
Jus sacītu, ka viņš nav zem vācu aigidas, bet viņš
acumirklī citādi nevar darīt, un mums vajaga būt tik
disciplinētiem, ka mēs mēģinātu viņu izprast. (G.
Zemgaļa starpsauciens.) Atjaujiet, Zemgaļa kungs,
kad Jus bijāt augsta amatā, man bija tā pārliecība,
ka Jus šai augstajā amata savu pienākumu izpildāt
pēc labākas sirdsapziņas, un man nenāca prātā pret
lums ko teikt!
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Grīnbergs ir cilvēks, kas visā Latvijā bauda tā-
du cieņu, kādu es domāju, kungi, nebauda neviens
no jums. Paļausimies, ka šis vīrs strādās pēc savas
sirdsapziņas. Acumirklī viņš nevar citādi rīkoties,
kaut arī viņam grūti ap sirdi. Gaidīsim, ka viņš sa-
vu darbu veiks, saskaņā ar savu gribu un nebendē-
sim viņu ar savam kritikām. (J. Breikša starpsau-
ciens: «Bez gribas un darbiem nav pierādījuma!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Korņiļjevam.

J. Korņiļjevs (krievu zemnieku frakcija): Aug-
stais nams! Manno šīs katedras jāatgādina, ka tau-
ta mus ir šurp sūtījusi darba darīšanai, nevis muļ-
ķību runāšanai.

Man krievu zemnieku frakcijas vārdā jāsaka, ka
mes negribam ieskatīties atsevišķu deputātu guļam-
istabas, negribam zināt, ko katrs atsevišķs deputāts
dara, negribam interesēties par katra atsevišķa de-
putāta personīgo dzīvi.

Ja uz šīs augstās katedras nāk sociāldemokrātu
runātāji un uzstājas šeit gluži, ja tā varētu teikt, le-
gāla kārta ar fotogrāfijām, kad nebūt nav pierādīts,
vai tas nav viltotas, kā arī ar dažādām anohimām
vēstulēm, lai pieradītu kaut kādus tur grēku darbus,
ko nodarījis mūsu pareizticīgo baznīcas galva, tad
man jāsaka, ka tas ir īstas blēņas, īsta „Henyxa"
un nekas vairāk. Ar tādām lietām nopietnai sociāl-
demokrātafrakcijai kauns būtu šeit uzstāties.

Man jāsaka, ka Latvijas parlaments nav radīts
tapec, lai šeit runātu muļķības, bet gan nopietna dar-
ba darīšanai. Mēs pret šādu uzstāšanos un rīcību
noteikti protestējam,

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bērziņam.

J. Bērziņš (zemnieku savienība): Godātie de-
putātu kungi!_ Debatēs par Iekšlietu ministrijas bu-
džetu izvirzījās vesela rinda jaunu jautājumu, kas
spieda mani no jauna kāpt šai katedrā. Es domāju,
šie izvirzītie jautājumi ir tādi, kam arī zemnieku sa-
vienības frakcija nevar paiet garām neatbildējusi.

Breikša kungs šeit pieskārās nacionālam jautā-
jumam^ Loti patīkami, Breikša kungs! Es domāju,
ka derētu biežāk no šīs katedras ventilēt šo nacionā-
lo jautājumu un pieiet tam dziļāk ne tikai no šīs kate-

(dras_ vien, bet arī censties visā darbībā, kur vien tas
iespējams, patiesi nacionālos jautājumus nolikt tanī
goda vietā, kas tiem pienākas.

Starp nacionālismu un nacionālismu tomēr ir
loti liela starpība, tāda starpība, kādu, varbūt, mēs
saskatījām nesen, 2—3 gadus atpakaļ, kad mums pa-
stāvēja nacionālais klubs, kam arī bija savs nacio-
nālisms. (Starpsauciens pa kreisi.) — Berga kungs,
kad lieta nonāks līdz Jums, tad Jūs dzirdēsit! — Arī
tad nacionālisma vārdā tika padarīta vesela sērija
nelietību, kuras nekādi nevarēja segt ar nacionāli-
sma vārdu.

Protams, es to neadresēju demokrātiskajam cen-
tram un nekādā gadījumā ne kungam Breikšam, bet
tikai man tiešām gribētos uzsvērt, ka nacionālismu
nedrīkst padarīt par tādām reklāmas bungām, uz ku-
ram vajadzības brīdī vienmēr var uzsist un uzskan-
dināt tādas notis, kādas, varbūt, tanī acumirklī ir pa-
tīkamas. Es domāju, ka šo nacionālismu taisni vaja-
dzētu sargāt un pēc iespējas izkopt. To nevajadzē-
tu izmantot, varbūt, šauriem aģitācijas nolūkiem, bet
pēc manas dziļākās saprašanas daudz plašākiem
mērķiem un tādiem nolūkiem, kam jāapvieno tauta,
kam tautai jādod viņas dzīves un dzīvības program-
ma. (Starpsauciens.) — Kāpēc programmas runa,
Kiršteina kungs? —

Krājumā Saeimas Stenosrrafu
birojā Rīgā. Saeimas laukumā.

Es nezinu un līdz šim personīgi neesmu iejaucies
baznīcas karos. Domāju, ka arī tagad mums nav
ne mazākas vajadzības skatīties uz šiem jautājumiem
pārak šauri. (Starpsauciens.) Es nezinu, kādi irbijuši bīskapa velēšanu rezultāti un kādas gaitas;
to noskaidrojiet ar_Beldava kungu. Bet es domāju,
runājot par nacionālismu principā, ka jums katrā zi-ņa vajadzētu to saudzīgāk lietot — tanīs vietās, kurtam vajadzētu but.

Sociāldemokrāti un arī kungs Rudevics savās
runas nezināja neka cita, kā tikai Iekšlietu ministri-
jas darbiniekus — policijas ierēdņus un citus nostā-
di^tāda loma, it ka viņi būtu bijuši tikai speciāli
strādnieku šķiras apspiešanai. Man liekas, Rudevi-
ca kungs un citi kungi, ka iekšlietu ministra kungs te
pietiekoši objektīvi noskaidroja, ka nevar lietu no-
stādīt ta, ka visi uzbrukumi tiktu vērsti tikai pret vie-
nu šķiru, tikai pret sociāldemokrātiju. Sociāldemo-
krātu partija ir daudz tādu biedru, kurus policijai tie-
šam vajaga savaldīt. Nupat Valmierā ir bijis noti-
kums — laikam svētdien —, knr policijai vairāk cil-
vēkiem nav bijis iespējams savaldīt... (saucieni: «Konu melo!") — Atļaujiet, ta nav nekāda melšana!
(P. Ulpe no vietas: «Jus melojat! Kaunaties melot!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Ulpe, saucu Jus pie kartības! (Starpsaucieni.)

J. Bērziņš (turpina): Vai 3, vai 5 deputāti tur
bijuši klat,_to es nezinu; es atsaucos tikai uz laik-
rakstu ziņām. Un ko jūs darāt, Ulpes kungs? Vai
jusjotibježi neatsaucaties uz laikrakstu ziņām tādā
paša gara? Man nav bijis iespējams pārbaudīt fak-
tus, bet ir bijis daudz citu gadījumu, kad SSS biedri
ir atļāvušies patvarības pret atsevišķiem pilsoņiem,
tapec ir pamats domāt, ka ziņas par to, kas noticis
Valmiera, zinam-a mēra saskan ar patiesību.

Nevajadzētu tomēr nostādīt jautājumu tā, ka
katra: gadījuma atsevišķiem policijas darbiniekiem- jā-
uzbruk un policija un atsevišķi policijas darbinieki
jānostāda par personām, kas par katru cenu grib ie-
robežot kādas vienas_politiskas partijas darbību. Es
saprastu, ja to mēģinātu darīt Berga kungs (F. Berga
starpsauciens: «Runa stiprāk, lai Bergs var dzir-
dēt!"), jo viņam kurš katrs mūsu zemes kārtības
sargs ir stiprākais ienaidnieks un viņam vislabāk pa-
tiktu tāds stāvoklis, kad mūsu zemes pamatu varētu
saārdīt. Tas mācības, kuras mūsu zemē sludina Ber-
ga kungs _ un viņa partijas biedri, kas sadarbojas, kā
to arī mušu politiska pārvalde ir konstatējusi, arī ar
nelegālam organizācijām, jr kaitīgas mūsu valstij, un
tāpēc dabīgi paceļas jautājums, vai tādiem deputā-
tiem Saeima ir vieta, vai nav. Ja mēs apkarojam at-
sevišķus kommūnistu partijas biedrus ^ ja

kommū-
nistu partiju uzskatām par ārpus likuma stāvošu, ja
par piederību pie kommūnistu. partijas vajājam atse-
višķus valsts pilsoņus, tad, bez šaubām, tāda pati li-
kuma bardzība vēršama arī pret tiem pilsoņiem, kas
sed likumdošanas iestādē — Saeimā (F. Berga starp-
saucieni), un kas līdzīgi citiem kommūnistiem, var-
būt, pat vēl vairāk, segdamies ar Saeimas deputā-
tu neaizskaramības kartiņu, grauj mūsu valsts pa-
matus, (F. Berga starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Berg, lūdzu netraucēt runātāju!

J. Bērziņš (turpina): Berga kungs, jau sen būtu
laiks pārdomāt un pārrunāt par soliem, kādi būtu
sperami pret Jums un Jums līdzīgiem ļaudīm. Ja
kommūnistu partiju atzīst par kaitīgu mūsu valstij,
tad jau sen par kaitīgu jāatzīst arī dažādu bergu un
citu personu darbība Saeima.

Jāsaka, ka strādnieku un zemnieku frakcija Sa-
eimā sēd tikai aiz pārpratuma. (Starpsaucieni strād-
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nieku un zemnieku frakcijas solos.) Ļaudīm, kas ne-
atzīst Latvijas demokrātisko iekārtu, kas neatzīst
Latvijas demokrātisko valsti, jau sen būtu jāierāda
ta vieta, kas viņiem pienākas. Ja jumsLatvijas ze-
me un Latvijas maize ir apnikusi, jūs taču varat pa-
meklēt citur un iet citur, kur jums ir patīkamāk. Ne-
traucējiet latviešu tautas lielākās dalās darbu un vi-
ņas dzīvi ar saviem uzskatiem; ne tikai ar saviem
uzskatiem vien — tas nebūtu tas ļaunākais —, bet ar
savam nekārtības celšanas metodēm, jo jūsu — kom-
mūnistu darbība un kommūnistu frakcijas darbība
Saeima nav tāda,_kas gribētu noskaidrot kādu ideju,
principu vai sociālo pasaules uzskatu, bet lai celtu
nekārtības, izlietotu patvarības un kūdītu vienu tau-
tas daļu pret otru. Taisni šīs kūdīšanas dēļ jau sen
būtu laiks pret kommūnistu frakciju spert daudz stin-
grākus un noteiktākus soļus nekā līdz šim. (Strād-
nieku un zemnieku frakcijas deputātu starpsaucieni.)
Bergakungs un Lapiņa kungs, ja Jūs savu darbību
turpināsit, tad agrāk vai velak_ mēs būsim spiesti
spert daudz aktīvākus, noteiktākus un radikālākus
soļus neka līdz šim. Ja kāds Krievijas pilsonis pret
Krievijas valsts iekartu_ būtu atļāvies tikai desmito
daļu ta, ko jus esat atļāvušies pret Latviju, tad tas
jau sen _butu noslaucīts no zemes virsus. Jūs neva-
rat runāt kommūnistu un Krievijas iekārtas vārdā
par jūsu brīvības ierobežošanu. (R. Lapiņš no vie-
tas: «Un Jus fašistu vārdā!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt La-piņ, saucu Jus pie kartības! (R. Lapiņa starpsau-
ciens.) Deputat_ Lapiņ, vēlreiz atkārtoju, ka neva-
jaga traucēt runātāju!

J. Bērziņš (turpina): Runājot par aizsargu or-
ganizāciju, neviens no pilsoniskiem deputātiem, aiz-
stāvēdams aizsargu organizāciju pret uzbrukumiem,
nav domājis segt vienu otru pārkāpumu, Kas izdarīts
atsevišķas šis organizācijas dalās. Taisni otrādi —
ir pielikti visi spēki, lai viens otrs noziedzīgs ele-
ments, kasir iekļuvis šai organizācjā, tiktu no tās iz-
slēgts-. Mes nekad neesam slēpuši vai seguši kāaus
pārkāpumus, bet gan noziedzīgos elementus no aiz-
sargu organizācijas izslēguši. Katrs, kas vēlas par
to pārliecināties, var to izdarīt oficiālās iestādēs, ku-
ras kārto aizsargu organizācijas lietas. Taisni tāpēc
mums arī šinī gadījuma nav bijis vajadzības aizstā-
vēt aizsargu organizāciju no šīs katedras. Mēs runā-
jam par visu lielo aizsargu organizāciju.

Man vēlreiz kategoriski jānoraida pārmetumi,
kurus vērsa pret aizsargu organizāciju. Pēc manas
saprašanas

^
visus 14 gadus, kamēr aizsargu organi-

zācija pastāv, ta ir nesusi tikai svētību. Ja nebūtu
bijis šīs organizācijas, nezin kāda tad izskatītos mū-
su zeme. Tas_ viens policijas kārtībnieks, kas ir uz
laukiem, nespēj nosargāt mieru un kārtību, sevišķi
ja uzklīst lielākas laupītāju bandas. To esam redzē-
juši daudz gadījumos. Pilsētās un laukos policija sauc
palīga aizsargus, kuri nekad nav atteikušies palīdzēt
policijai. Ar aizsargu palīdzību bandītu darbība ir
paralizēta. Ja nebūtu bijis aizsargu, viens lauku po-
licists neko nebūtu izdarījis, un būtu liela nedrošība.
Pārmetumi aizsargiem ir pilnīgi nepelnīti.

Ja aizsargiem ne tikai pārmet, bet pat cīnās- pret
šo organizāciju, tad man ir pamats teikt, ka tās per-

sonas, kas cenšas šo organizāciju sagraut, cenšas sa-
graut musuivalsti. Mums visiem spēkiem jācīnās pret
šīm personām. Mes visiem- spēkiem cīnīsimies pret
tiem, kas grib graut aizsargu organizāciju, jo aizsargu
organizācijas gajtas ir_ stipri saistītas ar mūsu valsts
nacionālam gaitām; tapec arī aizsargu organizācijai
jabut stiprai un jāpastāv, kamēr pastāvēs mūsu de-
mokrātiska valsts, un ta arī pastāvēs.

Priekšsēdētājs P.Kalniņš: Runātāju saraksts iz-
smelts. Vārds vel deputātam Leikartam, kurš pir-
mīt nebija zāle.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Šīsdie-
nas rīta sēde nožēlojamais karšu partijas vīrs te nā-
ca un iedrošinājās salīdzināt jauno zemnieku apvie-
nību un tas deputātu Leikartu ar kommūnistiem, pau-
žot par mums tādus niekus, proti, ka starp kommū-
nistiem un jauno zemnieku apvienību neesot nekādas
starpības, jo tiklab vieni, kā otri vēršoties pret mū-
su pastāvošo iekārtu. Kāda noiepriekšējām sēdēm
es jau teicu, ka tas, ja mēs prasām grozīt satversmi,
vel nenozīme, ka mes veršamies pret Latvijā pastā-
vošo iekārtu, pret brīvās_ neatkarīgās Latvijas pa-
matiem, ka to dara kom-mūnisti, kas grib Latviju iznī-cināt, kas grib to pievienot bada kommūnismam, ba-
da Krievijai.

Vai tikai mēs prasām satversmes grozīšanu ? Nē,
to prasa arī citi; piemēram lielās frakcijas, sākot ar
sociāldemokrātiem un beidzot ar zemnieku savienī-
bu, gatavojas pat pretlikumīgi lauzt mūsu satversmi.
Mums pastāv proporcionālo vēlēšanu princips, kt,
mušu satversme paredzēts. Tagad jūs šo satversmē
paredzēto principu gribat lauzt un gatavojat likum-
projektu, kas paredz, ka pārstāvi Saeimā dabū tikai
tas partijas un grupas, kam ievēlēti 3 deputāti, unpie tam viens no tjem ar pilnu koeficientu. Vai tānav proporcionalitātes principa laušana? (Starp-
saucieni.) — Tas neatkarājas no manis; es te runāju
no principiāla viedokļa. (Starpsaucieni.) — Patie-
šām mes no jusugatavojumiem nebīstamies! Tasir pareizi, bet ja jaruna principiāli, tad es te pasaku,
ka jus gribat lauzt mušu satversmi principiālā daļā.

Arī zemnieku savienība sāk runāt par tautas vē-
lētu valsts prezidentu. Vai arī tā nav satversmes
grozīšana?

Te nāk un saka, ka pēc būtības neesot starpī-
bas starp deputātu Leikartu un kommūnistiem. Esjau aizrādīju, kāda starpība ir viena viizienā, un tāda
pastāv arī otra virziena. Katru dienu šeit Saeimā va-ram redzēt, cik liela starpība ir starp deputātu Lei-
kartu un kommūnistu frakciju. Kad runā deputātsLeikarts, un kommunisti raida starpsaucienus, tad«BrīvaZeme" visus starpsaucienus burtu pēc burta
atreferē, un tāpat dara arī «Pēdējais Bridis"; turpre-
tim tas, ko ir teicis Leikarts, tiek pilnīgi noklusēts.
Redziet, ta tad jau šeit ir liela starpība.

Kad katedra kāpj kommūnistu runātājs, un kadLeikarts raida starpsaucienus, tad neviens no šiemstarpsaucieniem netiek atreferēts, bet zemnieku sa-
vienības blakus orgāns «Pēdējā Brīdī", kurš, kā zi-
nām, sjrada par Maskavas naudu, nekauņās atreferēt
kommūnistu runas vardu pa vārdam, Labais spārns,
zemnieku savienība pa kommūnistu runu laiku ne-raida nevienu starpsaucienu un nekad nevienu, reizi
no laba spārna tik asi nav uzstājušies pret kommūni-
stiem, ka to vairākkārt darījuši pret mani. (O. Gulbja
starpsauciens: «Vai tad Ulmanis arī strādā par
Maskavas naudu?") _ Ko tas nozīmē? Tas nozanē
to, ka kommunjsti vēršas pret mušu valsts oama-tiem, bet deputāts Leikarts vēršas pret labā spārna
un arī kreisa spārna korruptīvo varu. Lūk, tas ir
tas briesmīgākais, un tāpēc deputāts Leikarts tiemir lielākais ienaidnieks. Jau sen zināms, ka zemnie-
ku savienības deļ var izputēt vai visa Latvija; visu
Latvijas tautu var novest pie ubaga spieķa, kad tik
viņiem un viņu_ partijai labi. Kad Leikarts to atklāj,
tad viņš irlielakais ienaidnieks.

Kommunisti sava iespaida sfairā ir iemantojuši
lielu dalu latviešu tautas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Leikart,
esmu spiests Jums atgādināt, ka mēs pārrunājam



—~
Latvijas Republikas IV Saeimas Vt

^
s^sjj^^sēd;?_ 1933. gada 27; Jūnijā. 902

Iekšlietu ministrijas budžetu. (Smiekli; un sauciensno vietas: „\iņa švakā galviņa jau to neaptver!")
P. Leikarts (turpina): — Tas arī attiecas uzIekšlietu ministriju. — Tauta ir sadalīta starp parti-jām iespaidu sfairas, un ikvienu, kas grib aizskart

un pārkārtot šo iespaidu sfairu, kas grib izraut nokāju apakšas tos_ korruptīvos pamatus, uz kuriem vi-ņi balstās, šo pārdrošnieku visiem līdzekļiem apka-
ro. Tāds ir stāvoklis!

Ja jus, kungi, te runājat par kommūnistu frakci-jas apkarošanu, tad — paldies dievam; bet manjums jāsaka, ka jus tieši lejat ūdeni uz kommūnistu
dzirnavām ar savu korruptīvo valsts izsaimniekoša-
nas politiku, un tas, ka tauta ir novesta pie ubagaspieķa, ir jūsu rīcības sekas, kas rada kommūnismu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai referents vēlas
vardu? Referents vardu nevēlas, — Nobalsošanā
nak kārtējo izdevumu VII dala — Iekšlietu ministrija.
Ludzu pacelties tos, kas ir par kārtējo izdevumu VII
dalās pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret kārtējo izdevumu VII dalās pieņemšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Atturējušos
nav. (Saucieni no vietām: «Ir! ir!") Par kārtējo
izdevumu VII dalu nodotas 45 balsis, pret to nodotas29 balsis, atturējies 1. Kārtējo izdevumu VII dala —Iekšlietu ministrija — pieņemta. — f//

Kārtējo izdevumu VIII dala — I z g 1ī t ī b as
ministrija.

(Tek. :
NrLs

VIII. Izglītības ministrija.

a. Vispārīgā nodala.
167 V. 21 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 34.176.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki . . . 670.— 34.846.—

168 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceja izdevumi . . 800.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 3.100.— 3.900.—

.169 § 3. Saimniecības izdevumi.
1 Eku un telpu uztu-

rēšana .... 6.893 —
2 . Satiksmes līdzekļu

uzturēšana . . . 3.300.—
3 Citi saimniecības iz-

devumi .... 1.350.—
4 Eku un telpu teko-

šais remonts . 1.250.— 12.793.—

1.70 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un saimniecī-

bas piederumi : 224.—
171 § 5. Ēku pamatremonti .... 500.—
172 § 6. Izdevniecības izdevumi.

1 G'rāmatas .... 4.000—
2 Periodiski izdevumi

(pielikums Nr. 3) 5.957.— 9.957.—

173 § 11. Dalību naudas un konferen-
ces.

. 1 Dalību naudas . . . . . . 520.—
174 V. 26 § 22. Ārpusskolas izglītības pie-

maksas un pabalsti.
1 Piemaksas nacionā-

lai operai (pieli-
kums Nr. 4) ," . 250.600.—

2 Piemaksa nacionā-
lam teātrim (pieli-
kums Nr. 11) . . 86.450.— 337.050.—

175 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara- "
vīni un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam?__ _̂^______;_; 633.—

Kopā ........ 400.423-.—
Paredzēts ietaupīt . . . 574.—
Kopā vispārīgai nodaļai . 399.849 —

Tek.
Nr. .Ls

b. Skolu departaments.

Departaments.
176 V. 21 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 120.890 —
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki . . . ? 5.000.— 125.890.—

177 . § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 8.000.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi • • . 6.600.-^ 14.600.—
178 § 4. Inventāra jauniegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un
saimniecības pie-
derumi .... 264 —

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 500 —

5 Mašīnas, ierīces un
darba rīki . . . 1.800.— 2.564.—

179 § 6. Izdevniecības izdevumi.
3 Pārskati, instrukcijas, formu-

lāri u. c 125._
180 V. 26 § 16. Kursi un priekšlasījumi.

1 Kursi 3720
l 181 § 22. Ārpusskolas izglītības, piemak-

sas un pabalsti.
3 Kr. Barona fondam .... 2.500.—

182 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 2.410.—

Kopā departamentam . . 151.809.—

Skolu muzejs. ., ; -
183 V. 27 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas .... 9.124 —
184 § 2. Pārvaldes izdevumi.

1 Ceja izdevumi . . 100.—
2 Citi pārvaldes iz- ,

devumi . . . 395.— 495.—
185 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uztu-
rēšana 180.—

3 Citi saimniecības iz-
devumi . . . 860.— 1.040 —

186 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi .... 636.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . . 2.270.—

5 Mašīnas, ierīces un
darba rīki . . . 200.—

7 Apģērbi, apavi un
veļa .... 44.— 3.150.—

187 § 6. Izdevniecības izdevumi.
1 Grāmatas 80 —

188 § 15. Mācības materiāli .... 100.—
189 V. 26 § 16. Kursi un priekšlasījumi.

1 Kursi 100.—
190 V. 27 § 17. Ekskursijas un izstādes.

2 Izstādes 150.
191 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 179.
Kopā skolu muzejam . . 14.418.
Kopa . . . . 166.227.—
Paredzēts ietaupīt . . . L662.
Kopā skolu departamen-

tam ........ 164.565.—

c. Pamatskolas.

192 V. 25 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 915.967.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki . . . . 10.763.— 926.735.—
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Tek.
Nr. Ls Ls

193 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 24.125.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 19.808.— 43.933—
194 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana .... 108.900.—

2 Satiksmes līdzekļu
uzturēšana . . . 370.—

3 Citi saimniecības iz-
devumi .... 6.875.—-

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . . 12.462.— 128.607.—

195 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi .'...'.'. 12.100.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 5.800.—

3 Sanitārie un ārst-
niecības piederumi 380.—

4 Satiksmes līdzekli . 100.—
5 Mašīnas, ierīces un

darba rīki . . . 4.050.—
7 Apģērbi, apavi un

. vēja .... . 64.280.— 86.710.—
196 § 5. Eku pamatremonti .... 34.000 —
197 § 15. Mācības materiāli 10.400.—
198 § 21. Pabalsti trūcīgiem audzēk-

ņiem, stipendijas un inter-
nāti.

1 Pabalsti trūcīgiem
audzēkņiem . . _ . 108.980—

3 Piemaksas internā-
tiem 221.682.— 330.662.—

199 § 23. Piemaksas obligātorisko sko-
lu skolotājiem.

1 Algas un piemaksas .... 8.938.500 —
200 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam . 16.833—
201 V. 25 § 38. Ārstniecības materiāli . . . 6.160.—

Kopā 10.522.540.—
Paredzēts ietaupīt . . . 105.225.—
Kopā pamatskolām . . . 10.417.315.—

d. Ģimnāzijas.

202 V. 23 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemak-

sas 1.408.935.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 127.097.— 1.536.032.—

203 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceja izdevumi . . 2.580.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 6.055.— 8.635.—
204 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana 91.700.—

3 Citi saimniecības iz-
devumi .... 6.720.—

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . . 5.100—' 103.520.—

205 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi .... 5.820.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 12.150.—

3 Sanitārie un ārst-
niecības piede-
rumi 1.180.—

5 Mašīnas, ierīces un
darba rīki . . . 2.000.— 21.150.—

206 § 5. Eku pamatremonti .... 41.000.—
207 § 15. Mācības materiāli 7.950 —
208 § 21. Pabalsti trūcīgiem audzēk-

ņiem, stipendijas un inter-
, ,... . . . - nati.

Tek.
Nr- Ls Ls

1 Pabalsti trūcīgiem
audzēkņiem . . . 197.536.—

3 Piemaksas internā-
tiem .... . 5.000.— 202.536.—

209 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru- un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 25.046.—

210 V. 23 § 38. Ārstniecības materiāli . . . 1.525.—
Kopā 1.947.394.-
Paredzets ietaupīt . . . 19.474.—
Kopā ģimnāzijām . . . 1.927.920—

e. Arodskolas.
211 V. 24 § 1. Atalgojumi .

1 Algas un piemak-
sas 1.274.850.—

2 Virsdarbi, brīva lī-
guma pagaidu dar-
binieki . . . . . 125.549. 1.400.399.—

212 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ce]a izdevumi . . 2.880—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 8.530.— 11.410.—
213 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uztu-
rēšana .... 104.508.—

3 Citi saimniecības iz-
devumi .... 5.280 —

4 Ēku un telpu teko-
šais remonts . . 6.700.— 116.488.—

214 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi .... 3.600.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 12.600.—

5 Mašīnas, ierīces un
darba rīki . . . 13.100.—

7 Apģērbi, apavi un
veļa .... 200.— 29.500.—

215 § 5. Eku pamatremonti .... 30.000.
216 § 15. Mācības materiāli ..... 17.350 —
217 V. 26 § 16. Kursi un priekšlasījumi.

1 Kursi 14.250.—
218 V. 24 § 21. Pabalsti trūcīgiem audzēk-

ņiem, stipendijas un inter-
nāti.

1 Pabalsti trūcīgiem
audzēkņiem . . . 92.200.—

3 Piemaksas internā-
tiem .... . 12.000.— 104.200.—

219 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 20.128.—

220 V. 24 § 38. Ārstniecības materiāli ._._. L080 —
Kopā 1.744.805.—
Paredzēts ietaupīt . . . 17,448.—
Kopā arodskolām . . . 1.727.357 —

f. Mazākuma tautību izglītības pārvaldes.
Pārvaldes.

221 V. 21 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 67.071.—
2 Virsdarbi, brīva lī- .

gurna pagaidu dar-
binieki .... 250.— 67.321.—

222 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 5.810.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 3.425.— 9.235 —
223 § 3. Saimniecības izdevumi.

3 Citi saimniecības izdevumi . 75.—
224 § 4. Inventāra jauniegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un
saimniecības pie-
derumi 109.—

2 Zinātnes un māk-1 slas priekšmeti . 335.— 444,—



_____ LatvHas Republikas IV Saeimas VI sesijas 22. sēde 1933. gada 27. jū n i j ā. 906

Tek.
Nr- Ls Ls

225 § 6. Izdevniecības izdevumi.
3 Pārskati, instrukcijas, formu-

lāri u. c 140.
226 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 1.324.—
Kopā pārvaldēm . . . 78.539.—

Operatīvā daļa.
227 V. 23 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas
2 Virsdarbi, brīva lī- ,

gurna pagaidu dar-
binieki

228 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceja izdevumi . .
2 Citi pārvaldes iz-

devumi
229 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana

2 Citi pārvaldes iz-
devumi ....

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . .

230 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
,'.',. derumi
: ; 2 Zinātnes un māk-
; ; slas priekšmeti .

3 Sanitārie un ārst-
niecības piederumi

5 Mašīnas, ierīces un
darba rīki . . .

231 § 15. Mācības materiāli.
232 V. 26 § 16. Kursi un priekšlasījumi.

1 Kursi
233 § 17. Ekskursijas un izstādes.

1 Ekskursijas . . .
2 Izstādes

234 V. 23 § 18. Pabalsti sabiedriskām un pri-
vātām skolām.

1 Mazākuma tautību skolām
235 § 20. Izglītības pabalsti organizā-

cijām.
1 Mazākuma tautību organizāci-

jām
236 § 21. Pabalsti trūcīgiem audzēk-

ņiem, stipendijas un inter-
nāti.

1 Pabalsti trūcīgiem
audzēkņiem . . .

3 Piemaksas internā-
tiem

237 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam

238 V. 23 § 38. Ārstniecības materiāli . . .
Kopā operatīvai daļai . 624.992.—
Kopā 703.531.—
Paredzēts ietaupīt . . . 7.035.—
Kopā mazākuma tautību

izglītības pārvaldēm . 696.496 —

g. Latvijas universitāte.
239 V. 22 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemak-
sas 2.074.701.—

2 Virsdarbi, brīva lī-
guma pagaidu dar-
binieki .... . 248.976— 2.323.677.—

240 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 400.—

2 Citi pārvaldes iz-
devumi . . . . 13.600.— 14.000.—

241 §• 3. Saimniecības izdevumi.
1 Eku un telpu uztu-

rēšana 100.000.—

Tek.
Nr - Ls Ls

3 Citi saimniecības iz-
devumi .... 12.000 —

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . . 15.000.— 127.000.--

242 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi .... 6.000—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 67.500.—

3 Sanitārie un ārst-
niecības piederumi 2.000.—

5 Mašīnas, ierīces un
darba rīki . . . 4.000.—

7 Apģērbi, apavi un
veļa 1.000.— 80.500.-

243 § 5. Eku pamatremonti .... 8.000 —
244 § 6. Izdevniecības izdevumi.

1 Grāmatas .... 12.000.—
3 Pārskati, instrukci-

jas, formulāri u. c. 3.000.— 15.000 —
245 § 9. Reprezentācijas izdevumi.

2 Reprezentācijas, izdevumi ar
noreķinašanos ..... .. 800.—

246 § 15. Mācības materiāli 65.000.—
247 § 17. Ekskursijas un izstādes.

1 Ekskursijas 3.500 —
248 § 21. Pabalsti trūcīgiem audzēk-

ņiem, stipendijas un inter- -
nati.

1 Pabalsti trūcīgiem
audzēkņiem . . . 332.000 —

4 Godalgas un prēmi-
jas .... . . 2.200.— 334.200 —

249 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 41.125.—

250 V. 23 § 51. Piemaksa dažādiem uzņēmu-
miem.

3 Vecauces fermai
par pētīšanas un
studentu apmācī-
bas darbiem (pie-
likums Nr. 9) . . 13.365 —

4 Rāmavas fermai par
pētīšanas un- stu-
dentu apmācības
darbiem (pielikums
Nr. 10)' .... 2.673.—

5 Vecauces mežnie-
cībai par pētīša-

' nas _ un studentu
apmācības darbiem
(pielikums Nr. 11) 4.455.—

6 Botāniskam dār-
zam par pētīšanas
un_ studentu ap-
mācības darbiem
(pielikums Nr. 13) 3.960.— 24.453.—

Kopā 3.037.255.—
Paredzēts ietaupīt . . . 30.128.—
Kopā Latvijas universi-

tātei 3.007.127.—

h. Latvijas konservatorija.
251 V. 22 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 127.104—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki . . . . 4.680.— 131.784 —

252 § 2. Pārvaldes izdevumi.
2 Citi pārvaldes izdevumi . . 1.112.—

253 § 3. Saimniecības izdevumi.
1 Ēku un telpu uztu-

rēšana 8.950.—
3 Citi saimniecības iz-

devumi .... 650.—
4 Ēku un telpu teko-

šais remonts . 550.— 10.150.—
254 § 4. Inventāra jauniegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un
saimniecības pie-
derumi 140,—
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Tek.
Nr- Ls Ls

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti 540.— 680 —

255 § 6. Izdevniecības izdevumi.
3 Pārskati, instrukcijas, formu-

lāri u. c 300 —
256 § 9. Reprezentācijas izdevumi.

2 Reprezentācijas izdevumi ar
norēķināšanos 90.—

257 § 21. Pabalsti trūcīgiem audzēk-
ņiem, stipendijas un inter-
nāti.

1 Pabalsti trūcīgiem audzēk-
ņiem 9.000.—

258 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 2.468.—

Kopā 155.584.—
Paredzēts ietaupīt . . '. 1.556.—

1 i ' Kopā Latvijas konserva-
torijai ....... 154.028—

i. Mākslas akadēmija.
259 V. 22 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 96.470.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 10.000— 106.470.—

260 § 2. Pārvaldes- izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 10.—-
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . 570.— 580 —
261 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana 28.153.—

3 Citi saimniecības iz-
devumi .... 700.—

4 Ēku un telpu teko-
šais remonts . 1.000.— 29.853.—

262 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi .... 50 —

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 1.200.—?

5 Mašīnas, ierīces un
darba rīki . . 225.— 1.475.—

263 § 6. Izdevniecības izdevumi.
3 Pārskati, instrukcijas, formu-

lāri u. c 175 —
264 § 9. Reprezentācijas izdevumi.

2 Reprezentācijas izdevumi ar
norēķināšanos 90'.—

265 § 15. Mācības materiāli 1.600.—
266 § 21. Pabalsti trūcīgiem audzēk-

ņiem, stipendijas un inter-
nāti.

; 1 Pabalsti trūcīgiem
audzēkņiem . . . 17.600.—

2 Stipendijas .... 2.160.—
4 Godalgas un prēmi-

jas 1.000— 20.760.—
267 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 1.754.—
Kopā 162.757.—
Paredzēts ietaupīt . . . 1.628.—
Kopā mākslas akadēmi-

jai 161.129.—

j. Pieminekļu valde, latviešu folkloras krātuve,
valsts vēsturiskais muzejs.

268 V. 27 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 41.175.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki 490.— 41.665.—

269 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceja izdevumi . . 1.930.—
2 Citi pārvaldes iz-

, , - , , devumi .... 1.665.— 3.595 —

Tek.
Nr. ' Ls Ls

270 § 3. Saimniecības izdevumi.
1 Ēku un telpu uztu-

rēšana 4.736.—
3 Citi saimniecības iz-

devumi .... 2.050.—
4 Ēku un telpu teko-

šais remonts . 550.— 7.336.—
271 § 4. Inventāra jauniegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un
saimniecības pie- . .
derumi 1.360.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti 1.300.— 2.660.—

272 ' § 5. Eku pamatremonti 13.182.—
273 § 6. Izdevniecības izdevumi.

1 Grāmatas 200—
274 § 14. Pieminekļu aizsardzība un

kopšana.
1 Materiālās kultūras

pieminekli .. V . 16.000.—
2 Garīgās kultūras

pieminekli . . . 11.923.— 27.923.—
275 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 827.—
Kopā ; 97.388.—
Paredzēts ietaupīt . . . 974.—

Kopā pieminekļu valdei, la-
tviešu folkloras krātu-,
vei un _valsts vēsturis-
kam muzejam .... 96.414.—

k. Valsts- mākslas muzejs.
276 V. 27 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 10.956.—
2 Virsdarbi, brīva li-

guma pagaidu dar-
binieki .... 144.— 11.100.—

277 § 2. Pārvaldes izdevumi.
2 Citi pārvaldes izdevumi . . . 250.—

278 § 3. Saimniecības izdevumi.
1 Ēku un telpu uztu-

rēšana 3.010.—
3 Citi saimniecības iz-

devumi .... 120.—
4 Ēku un telpu teko-

šais remonts .. . 1.200.— 4.330.—
279 § 4. Inventāra jauniegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un
saimniecības pie-
derumi 1.000 —

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 7.000.— 8.000 —

280 § 5. Ēku pamatremonti 4.503.—
281 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 205.—
Kopā ._ 28.388 —
Paredzēts ietaupīt . . . 284.—
Kopā valsts mākslas mu-

zejam 28.104 —

1. Valsts archīvs.
282 V. 27 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas .... 39.378.—
283 '§ 2. Pārvaldes izdevumi.

1 Ceja izdevumi . . 600.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 1.190.— 1.790'.—
284 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uz-
turēšana .... 4.940.—?

3 Citi saimniecības iz-
devumi .... 1.200 —

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . 300;— 6.440.—

285 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi 1.400.—
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Tek.
Nr- Ls ' Ls

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 450-.—

7 Apģērbi, apavi un
veļa .... 152.— 2.002,-

286 § 5. Eku pamatremonti 2.0O0.—
287 S 6. Izdevniecības izdevumi.

1 Grāmatas 1.500.
288 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju nensijas,
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 722.—
. Kopā '. 53.832 —

Paredzēts ietaupīt .. . . 5-38.—
Kopā valsts archīvam . 53.294.—

m. Valsts bibliotēka.
289 V. 27 § I. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas . . . . 70.833.—
290 § 2. Pārvaldes izdevumi.

1 Ceļa iz_devumi . . 150.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi ..... 2.820.— 2.970.—
291 , § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uztu-
rēšana 5.630—

3 Citi saimniecības iz-
devumi .... 310.—

4 Ēku un telpu teko-
šais remonts . 1.500.— 7.440.—

292 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi 7.300—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 12.000.—

7 Apģērbi, apavi un
veļa 96.— 12.396.—

293 § 6. Izdevniecības izdevumi.
2 Periodiski izdevumi .... 7.950.—

294 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam . . 1.376.—

Kopā , 102.965.—
Paredzēts ietaupīt .... 1.030.-—
Kopā valsts bibliotēkai . 101.935.—
Kopa VIII daļai .... 18.935.533.—

PIELIKUMS Nr. 3
(pie valsts izdevumu budžeta tek. Nr. 172).

Izglītības ministrijas mēnešraksta budžets.
A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
§ 1. Valsts piemaksa ;- . . 5.957.—

II. Zaudējumi.
§ I. Administrācijas atalgojumi .... 3.819.—
§ 2. Valsts piemaksa pensiju fondam . . 37.—
§ 3. Operatīvās dajas zaudējumi . . . 2.139.—

5.995,-
Paredzēts ietaupīt 38.—

Kopā . . . 5.957.—.
-PIELIKUMS Nr. 4

(pie valsts izdevumu budžeta tek. Nr. 174).
Latvijas nacionālās operas budžets

(par laiku no 1933. g. 1. jūnija līdz 1934. g. 1. jūnijam).
A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
§ 1. Valsts piemaksa 250.600.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 46.148.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi . 19.200—

|3. Inscenējumi 35.000.—
§ 4-. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 9.683.—
§ 5. Operatīvās dalās zaudējumi . . . 146.676.—

256.707.—
Paredzēts ietaupīt 6.107.—

i .. . , , i. i Kopā . . . 250.600.—.

PIELIKUMS Nr. 11
(pie valsts izdevumu budžeta tek. Nr. 174).

Nacionālā teātra budžets.
A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelna.
Ls

§ 1. No izrādēm 209.120.—
§ 2. Dažādi ieņēmumi ....... 6.530.—
8 3. Valsts piemaksa . . 86.450.—

Kopā . . . 302.100,-

II. Zaudējumi.
§ 1. Atalgojumi 259.070.—§ 2. Pārvaldes izdevumi 6.060 —
§ 3. Saimniecības izdevumi 19.480.—
S 4. Inscenējumi un bibliotēka .... 11.100.—
8 5. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 7.257.—

302.967.—
Paredzēts ietaupīt 867.—

Kopā . . . 302.100.—.)

Vārds deputātam Skalbēm.
K. Skalbe (demokrātiskais centrs): Augsti go-

dātie deputātu kungi! Finanču ministris Annusa
kungs

^
iesniegdams valsts budžetu un raksturodams

tagadējo stāvokli, teica, ka mēs dzīvojam slīdošā
konjunktūra. Tas ir taisnība. Valdības budžets arī
ir slīdošs-, jo tas ir tik uzpūsts un tik neiespējams pie
tagadējiem valsts ienākumiem, ka patiešām jāsaka,
ka arī budžets slīd.

Ja nu mēs dzīvojam slīdošā situācijā, tad, kungi,
mums taču vajaga saņemties, mums vajaga lūkot no-
turēties. (Troksnis.)

Priekšsēdētājs' P. Kalniņš (zvanī): Es lūdzu vai-
rāk uzmanības!

K. Skalbe (turpina): Tomēr mēs neredzam no-
pietnas gribas noturēties šai grūtajā slīdošajā situā-
cija.

Tāpat tas ir izglītības politikā. Mūsu ministris
Atis Ķēniņš, kurš tagad ir aizgājis, ievadīja nacionālo
virzienu izglītības polītika. Viņam bija jāaiziet tā-
dēļ, ka viņa politikai nebija vairākuma. Kāpēc tad
tai nebija vairākums? Nebija tāpēc, ka mēs gribam
slīdēt, gribam dzīvot no dienas uz dienu, no situā-
cijas uz situāciju, bez kādiem politiskiem principiem-.

Pēc sešiem gadiem atkal atgriežoties Augstajā
nama, es ievēroju, ka te pavisam grūti izvest kādu
noteiktu principiālu valstisku polītiku. Še valda ti-
kai savstarpēji politiski pakalpojumi: tu man — es
tev! Roka roku- mazgā! Lūk, tādos apstākļos ir grū-
ti strādāt un grūti virzīt uz priekšu kādu noteiktu
valstisku polītiku.

Ta bija_ valstiska polītika, ko ievadīja ministris
Keniņš. Mēs jprasījām, lai skola būtu vienota ne ti-
kai klas-u sistēmā, bet prasījām, lai skola radītu arī
garīgu vienību. Lai radītu vienotu nāciju, mums bija
vajadzīga garīgi vienota skola. Garīga vienība, vie-
nota nācija — vai tas nav ideāls, par ko mēs visi va-
rētu sajūsmināties? Vai tas ir tikai vienas partijas
— demokrātiskā centra uzdevums? Vai tas ir tikai
latviešu uzdevums — radīt iekšēji vienotu nāciju?
Nē, man liekas, tas ir visu partiju un visu tautību uz-
devums, kas dzīvo Latvijā.

Jāsaka, kamēr pastāvēja nacionālā koalicijā, mēs
loti maz varējām izvest no savas nacionālās izglītī-
bas programmas. Saeima" tai laikā" likvidēja mazā-
kuma tautību atsevišķo skolu inspektorus. Neskato-
ties uz to, ka bija pieņemts šāds lēmums, tomēr tika
atrastas

^
pakaļdurvis šo inspektoru posteņu atjauno-

šanai. Šos posteņus atjaunoja izglītības kommisijā
ar instruktoru nosaukumu. Kungi, mēs nevaram tā
rīkoties: še pieņemt lēmumus un pēc tam otrā vai
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tfeša diena tos atkal grozīt tikai tāpēc, ka mazā-
kuma tautībām tas ta patīk.

Man jāsaka, ka izglītības kommisijā pa visu na-
cionālas koalicijas pastāvēšanas laiku es jutos diez-
gan vientulīgi. Še nāca Beldava kungs, sita sev pie
krūtīm un apgalvoja, ka viņš esot liels nacionālists;
bet reti gadījās, kad viņš ar saviem kollegām no koa-
līcijas rindām atbalstīja nacionālo virzienu skolu po-
litika. Turpretim, Šelerakungs,, ko vēlējās — to pa-
nāca. Ta tas bija arvien. (Ķ. Beldavs no vietas:
,.Tas nav taisnība! Nevajag runāt nepatiesību!")

Kungi, mes esam dzirdējuši arī minoritāšu pra-
sības izglītības jautājumos un kultūras jautājumos.
Šīs prasības arvien iziet uz norobežošanos no visa
latviska. Šīs prasības varētu izteikt šādi: lūdzu,
ļaujiet mums, mazākuma tautībām, uzgriezt jums,
latviešiem, muguru! Mani kungi, tas taču ir ārkārtī-
gi netaktiski! _ _Mes_dzīvojam vienā zemē, vienā val-
stī. Mūsu velēšanas ir, lai mazākuma tautību jau-
natne verstu savu seju noteikti un atklāti pret Lat-
viju.

Kad aizgāja ministris Ķēniņš, es labajā spārnā
redzēju smaidošas sejas — bija atjaunojusies vecā
kopsajuta starp minoritātēm un labo spārnu. Es re-
dzēju, ka Dubins un Firkss demonstratīvi balsoja par
budžeta nākošajiem pantiem. Omulība bija pilnīga.

Šisacumirklis brīnišķīga kārta sakrita ar sviesta
aizlieguma atcelšanu no Vācijas puses. Man negri-
bējās ticēt, ka norēķini par sviesta muciņām notiek
latviešu kultūras lauka. Pret saimnieciskiem pakal-
pojumiem mes_ varam sniegt saimnieciskus pakalpo-
jumus. Bet_ kapec_no mums prasa garīgas kompen-
sācijas? Luk, tapec, kungi, ka_ velns ne par ko ne-
dod tik daudz ka par dzīvu dvēseli. Kas valdīs par
latviešu jautas dvēseli, tas valdīs par Latviju. Ja šeit
valdīs_ vācu valoda un kultūra, tad, saprotams, agrāk
vai velak ari vācieši valdīs šeit Latvijā, jo vācu va-
lodas un kultūras centieni ir tikai tilts gājienam uz
austrumiem. Aiz vācu kultūras centieniem stāv vā-
cu kolonizācijas centieni.

Izglītības ministra Keniņa aiziešanu labā spārna
latviešu avīzes pavadīja ar zaimiem un izsmieklu.
Man gribētos jautāt šīm latviešu aprindām: latvieši,
par ko jus smejaties? — Paši par sevi jūs sme-
jaties!

Mani kungi! Mums nebija nekādu pārspīlētu
prasību. Me_._velejamies, lai mazākuma tautību jau-
natne apmeklētu latviešu vidusskolas kopā ar lat-
viešu jaunatni

^
lai viņa tāda kārta ciešāk saaugtu ar

fnusu zemi, mušu tautu un mūsu kultūru, lai, latviešu
tautas vidu dzīvodamas,mušu mazākuma tautības ne-
paliktu mums svešas. Mēs vēlējāmies, lai ari mazā-
kuma tautības iepazītos ar tokas labs un vērtīgs
latviešu kultūra _un latviešu vēsturē. Tagad, diem-
žēl, ir ta, ka dažām mazākuma tautībām nav pazīsta-
mi pat latviešu vēstures nesenie notikumi. Mēs svi-
nam 22. jūniju, bet vācu skolas, kā to esam piedzīvo-
juši, svin 22. maiju.

Vacieši _ vienmēr apgalvo, ka vācu skolas un jau-
natne esot ārkārtīgi lojālas. To vienmēr apgalvo pa-stiprināta kārta. Laikam taču ir kāds iemesls, kā-
pēc tas tik skali vienmēr jāapliecina. Kungi, man jā-
saka — koku pazīst no viņa augļiem. Ja vācu sko-
las ir tik lojālas, kāpēc tad tās tik acīm redzamā kār-
tā gatavo mums hitlerisku jaunatni?

Talak, kungi, es gribu teikt, ka mūsu uzdevums
ir radīt garīga ziņa vienotu skolu, lai varētu radīt
vienotu nāciju, kas ar vienotiem spēkiem varētu celt
Latviju. _ Vai tas ir iespējams, ja pastāv tāda noro-
bežošanas no latviešiem, ka mazākuma tautību jau- .
natne negrib pat zaģet un ēvelēt kopā ar latviešu
jaunatni? Mazākuma tautības vēlas pat atsevišķas
arodskolas! Ja nevar kopā zāģēt un ēvelēt, kā tad

varēs kopā celt Latvijas valsti? Mēs taču jūs aici-
nām uz draudzīgu un lojālu kopdarbību.

Jūs mums pārmetat šovinismu un apspiešanu.
Mēs negribam jūs apspiest; cilvēkus, ar kuriem mēs
gribam kopā strādāt, mēs gribam vilkt sev ciešāk
klāt. Jūs veltīgi pārmetat mums šovinismu. Šovi-
nismu jūs varat redzēt Vācijā — tur jūs to varat
mācīties. Mēs no Vācijas negribam mācīties. Tur
no vadošās vietas atskan sauciens: viss tikai vācie-
šiem, arī skola tikai vāciešiem — mazākuma tautību
jaunatne ir tikai viesi šinī skolā.

Mēs aicinām jūs uz kopdarbību kā līdztiesīgus
pilsoņus, kā viena darba darītājus. Tā taču ir pavi-
sam cita lieta! Mazākuma tautību jaunatne šo sau-
cienu ir dzirdējusi, un, neskatoties uz to, ko saka par
latviešu skolām, viņa beidzamā laikā lielā skaitā sāk
apmeklēt latviešu vidusskolas. Tā ir apsveicama pa-
rādība

^
Bet nu ir radies stāvoklis, ka mūsu valstij ir

jāmaksā par šo skolēnu uzturēšanu 2 vietās: mazā-
kuma tautību_ skolu pārvaldei, kura saņem, pabal-
stus šīm skolām pēc iedzīvotāju skaita, un latviešu
vidusskolām, kur šie jaunekļi mācās. Visu partiju
pārstāvji, kas šeit sēd, atzīst, ka šis stāvoklis ir ne-
taisns vairākuma tautībai, ka tas būtu labojams, un
tomēr, kad iesniedzām valdībai attiecīgu priekšliku-
mu, to noraidīja._ Tā tad it nekas no tā, ko ierosinā-
jām _skolu politikā, netika realizēts. Tad nav arī jā-
brīnās-, ka mēs nevaram uzticēties šai valdībai un
nevaram par šādu budžetu balsot.

Kāds pazīstams vācu darbinieks man kādreiz sa-
runa teica, ka šeit Rīgā esot 4 mazpilsētas: vienā
dzīvojot latvieši, otrā — vācieši, trešajā — krievi
un ceturtajā — poļi vai žīdi. Varbūt, šo mazpilsētu .
skaits ir vel lielāks. Mēs gribam paplašināt sabie-
drisko arēnu. Mēs gribam noārdīt vaļņus, jo aiz šiem
morāliskiem vaļņiem slēpjas viduslaiku ideoloģija,
slēpjas vecais, sen pārdzīvotais feodālisms. Jūs,
kungi krievi, poļi, žīdi u. c, pašiem nemanot, esat
nonākuši šī feodālisma gūstā, jo arī jūs savu sabie-
drisko dzīvi esat iekārtojuši vienā vai otrā no šīm
mazpilsētām.

Iznāca tā, ka, Latvijai nodibinoties, minoritāšu
bloka vadību saņēma savās rokās vācieši. Šim blo-
kam bija vācu vadība. Vācieši mūsu zemē, deputā-
tu kungi, nav tik_ daudz atsevišķa tautība kā kasta.
Savus noslē_gšanās instinktus, savas kastas intere-
ses viņi lielā mērā izteic kultūras politikā. Noslēg-
ties — un vispirmā kārtā noslēgties no latviešu sa-
biedrības. Tā viņi jūs ir ievirzījuši nepareizā ceļā.
Jus ka jaunlaiku cilvēki taču nevarat justies diezin
cik svabadi aiz šiem feodālisma vaļņiem. Agrāk,
kur vācieši un latvieši sastapās, tur vāciešiem bija
atsevišķa vieta — savs vācu gals. Šādu vācu galu
aiz tīri feodāliem instinktiem centās radīt arī mūsu
jaunajā Latvijā. Man liekas, ka arī to jūs esat ievil-
kusi līdz.

A_rī vietējie žīdi grib sevi darināt pēc vācu šni-
£es, pec viņu kultūras paraugiem. Patiesībā tiem-va-
jadzētu rīkoties ta, kārīkojas citās zemēs, kur žīdi
parasti pieslienas vairākuma tautībai, pieņemot tās
valodu un kultūru.

Kungi uz minoritāšu soliem, es jums gribētu
teikt, ka jums no jauna vajadzētu pārbaudīt savas
attiecības pret Latviju un latviešiem. Līdz šim jūs
vadīja reakcionārie vācieši. Vai tas bija normāli?
Vai tiešam jus ka jaunlaiku cilvēki varat just un do-
māt tāpat ka ļaudis, kas [aujas iespaidoties no savas
kastas centieniem? _ Vācieši ļaujas vadīties no vis-
\acu centieniem. Vācieši saka, ka viņi nesaista savu
eksistenci ar valsti, ka tautība nevarot piepildīties
valstī, t. i.Latvijas valstī. Bez šaubām, viņi domā,
ka tautība varētu piepildīties citā valstī, varbūt, vā-
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cu valstī. Vācieši orientējas uz pārvalstiskiem cen-
tieniem: viņi grib nostāties pāri mūsu valstij.

Man liekas, ja mes ticam Latvijai un gribam ra-
dīt vienotu un stipru Latviju, tad mums vajadzētu at-
zīt, ka tikai šeit Latvijā mes varam tikt pie laimes un
labklājības un ka tikai Latvijā mēs visi — kā latvie-
ši^ ta arī mazākuma tautības gribam sasniegt savus
mērķus. Bet šo opozīcijas polītiku pret nacionālo
virzienu izglītības un kultūras lietās vienbalsīgi līdz
šim ir atbalstījušas visas mazākuma tautības.

Es gribētu jautāt mūsu žīdiem, kas viņiem ir ko-
pīgs ar šādu norobežošanos polītiku, jo žīdi taču Lat-
vija ir pilntiesīgi pilsoņi, viņi kā pilntiesīgi pilsoņi
var piedalīties sabiedriska dzīvē, neviens viņiem ne-
kādus ierobežojumus neceļ un necels; kas viņiem ko-
pīgs ar šo aso opoziciju? Žīdi nāk un apgalvo, ka
viņi cīnoties pret hitlerismu Vācijā; bet vai tad viņi
nezina, kas ir hitlerisms, vai viņi nezina, ka hitle-
risms ir zieds, kas izaudzēts vecbaltu feodālā sabie-
drība, no šejienes pārstādīts Vācijā un tur izaudzis
par varenu un kuplu koku? Kungi, man liekas, jums
vajadzētu pārdomāt savas attiecības pret latviešiem
un ciešāk pieslieties iecietīgajai latvju tautai, kura jūs
uzskata par līdztiesīgiem pilsoņiem un neceļ nekā-
dus šķēršļus jūsu kultūrai.

Tāpat es domāju par_ poļiem. (Starpsauciens.)
Kungi, neaizmirstiet, ka jus dzīvojat Latvijā, mazā
valstī, kura jums ir nepārprotami draudzīga. Man
liekas, jus šeit Latvija nevarat rīkoties ar tādiem pa-
ņēmieniem, ar kādiem jūs esat uzstājušies savā laikā
Vācija, kad vāci jus apspieda. Arī poļiem ir sva-
rīga stipra un draudzīga Latvija. Latvija būs stipra
tikai tad, ja šeit bus radīta iekšēja garīga vienība, ja
šo vienību sagatavos mušu skola.

Tāpat es gribu sacīt krieviem, ka mūsu tautiskās
atmodas darbiniekijau no «Pēterburgas avīžu" lai-
kiem bija draudzīgās attiecībās ar krievu nacionāli-
stiem, ar Aksakovu un citiem, kuri atbalstīja latviešu
nacionālos centienus, jo latviešu nacionālie centieni
sava ziņa bija valnis pret „Drang nach Osten". Šis
,.gājiens uz austrumiem" grib šeit sev tikai izejas
punktu, šie centieni sniedzas tālāk uz Krieviju —
īstais ieguvums tiem ir tikai Krievijā. Tāpēc es gri-
bu sacīt krieviem, ka arī viņiem vajaga atbalstīt mū-
su nacionālo polītiku, jo tagad mūsu pirmais uzde-
vums ir — radīt šeit stipru vienotu nāciju.

Mes negribam nevienu tautību ne nospiest, ne
pārtautot. Mēs vēlētos, lai katra tautība varētu šeit
uzturēt savu valodu un savu kultūru, bet mēs negri-
bampalikt mazākuma tautībām sveši un nevēlamies
redzēt tādu_ stāvokli, ka, dzīvojot-Latvijā, jūs nepa-
zīstat ne mūsu valodu, ne mūsu kultūru, ne mūsu vē-
sturi. Kā tad mēs varam iet kopīgu ceļu? Kā tad
mes varam celt kopīgu Latviju?

Ministris Ķēniņš izstrādāja projektu par vidus-
skolām, kas te tika noraidīts. Šis likums bija tāds,
ka par normālu vidusskolu būtu uzskatāma latviešu
skola ar latviešu, t. i. ar valsts valodu. Tā būtu valsts
skola. Bet blakus šai vidusskolai pastāvētu mazā-
kuma tautību vidusskolas ar privātu raksturu katras
tautības valodā. Šīs skolas būtu uzskatāmas par
valsts pabalstāmām skolām. Pabalsti, ko saņemtu
šo mazākuma tautību vidusskolas, mūsu apstākļos
varētu līdzināties šo skolu uzturēšanas izdevumiem.

Man jāsaka, ka ir starpība starp latviešu vidus-
skolu un mazākuma tautību vidusskolu. Latviešu
vidusskola izpilda vienojošus valsts uzdevumus, ma-
zākuma tautību vidusskolām ir vairāk privāts rak-
sturs.

Kāpēc mēs nācām ar šādu projektu? Lūk, tā-
pēc, kanošķiršanās un norobežošanās tieksmes attī-
stījās pārāk plaši. Pat vismazākās provinces pilsēti-
ņās tagad jāuztur 3 un 4 un vairāk vidusskolu, kuras

mes ļoti labi varētu apvienot vienā skolā ar valsts
valodu, atverot, blakus kursus atsevišķām tautībām
valoda, literatūrā un vēsturē. Tas būtu zināms ie-
taupījums, bez tam tiktu veikts vienošanas uzde-
vums.

Mums saka, ka arī citās valstīs valsts uztur vi-
dusskolas mazākuma tautībām. Jā, kungi, tas ir tai-
snība, bet tur nav šādu pārmērību. Es saprotu, ka
uztur vidusskolas, piemēram, tādos centros, kur ma-
zākuma tautības dzīvo lielās kompaktās masās, kā
piemreatn Rīga, Jelgavā, Daugavpilī, vai citos cen-
tros. Ta tas, bez šaubām, ir arī ārzemēs; bet tur
nav šādu pārspīlējumu, kādi ir šeit, kur mēs, tā sa-
kot, viens no otra bēgam, viens no otra sargami.es,
lai tikai viens otru nepazītu un lai tikai viens otram
netuvotos.

Kungi, man liekas, jums vajadzētu vairāk uzti-
cēties latviešu kultūrai, jo mūsu kultūrai nav varas
rakstura. Mes nevēlamies neko citu te kā tikai radīt
savu kultūru un saticība strādāt ar citām tautībām,
kas šeit dzīvo. Kad es pirms 25 gadiem braucu caur
Berlīni, es biju pārsteigts un izbiedēts mo tā, ko tur
redzēju. Visur uz atklātiem pieminekļiem ģenerāļi,
krustiem sieti lielgabali,_ zobeni, karogi, atvērtas lau-
vu rīkles — viss tas atstāja uz mani atbaidošu iespai-
du, kaut gan man pret vāciešiem 1nebija ne mazāko
aizspriedumu. Vācu tautu, ar kuru es biju iepazinies
no viņas lielo_ rakstnieku darbiem, es cienīju; bet ko
es no šīs kultūras redzēju atklātības dzīvē, no tā man
ar_ bailēm bija jānovēršas. Man likās, ka tie ir at-
klāti izteikti draudi pret Eiropu. Manām nojautām
bija taisnība, jo 8 gadus vēlāk izcēlās pasaules karš.

Kades pec tam aizbraucu mazā zemē — Somijā,
tur redzēju pavisam ko citu._ Tur es redzēju, ka tau-
ta uzstājas atklātība ar savām' gaišākām gara vērtī-
bām. Pirmā dienā es redzēju studentu gājienu ar
dziesmām un vaiņagiem un nacionālā dzejnieka Ru-
neberga pieminekli. Somu jaunatne, somu tauta su-
mināja nacionālo dzejnieku, nacionālo kultūras dar-
binieku ka savas valsts idejas nesēju.

To pašu, kungi, jūs taču redzat.še. Vai še jūs re-
dzat kadusvaras žestus, kas jūs varētu no mums at-
baidīt? Jus taču redzat demonstrējam tikai kultū-
ras centienus. Jūs nupat redzējāt tādu parādību kā
dziesmu svētkus. Vai ta nav tik pievilcīga, tik cēla
kultūras paradība,_ ka ari jūs tā varētu saistīt?

Pec manas pārliecības īstais kultūras oāzes ta-
gad ir vajrs tikai mazās zemēs, mazās valstīs. Ma-
zam tautām, mazām valstīm nav varas centienu, vi-
ņam ir tikai kultūras centieni. Viņas nevēlas neko
citu ka tikai izkopt savu kultūru un mierā sadzīvot
ar citamjautām._ Tomēr lielu tautu prestižs arī mū-
su mazajā Latvijā ir tik stiprs, ka mēs negribam sa-
redzēt, saskatīt to, kas pie mums ir simpātisks,, cēls
<m pievilcīgs.

Es tomēr domāju, ka arvien tas tā nebūs. Ja ari
tagad mazākuma tautību vadoņi savu jaunatni virza
no mums prom, pienāks laiks, kad šī jaunatne nāks
atkal pie mums un atradīs un sapratīs to, kas- mūsu
kultūra ir pievilcīgs. Mūsu aicinājumu uz kopdarbī-
bu šī jaunatne ir jau dzirdējusi, un arvien lielāks
skaits no tas piepilda latviešu skolas.

Mēs tomēr nedomājam, ka vācieši, krievi, žīdi
bus tie, kas še radīs latviešu kultūru. Ikkatra kul-
tūra ir stipra ar savu īpatnējo pievilcību; tāpēc mums
visiem spekiern jāveicina gara vērtību radīšana, jo
latviešu nacionālā kultūra balstās uz mūsu radošām
gara vērtībām. Ja skatāmies atpakaļ latviešu tuvā-
ka kultūras vēsture un Latvijas tapšanas vēsturē, tad
man jāsaka, ka līdz ar gara vērtību vairošanos lat-
viešu rakstniecība vairojas arī tautas pašcieņa, paš-
apziņa, uzticība un paļaušanās saviem spēkiem.
Priekš dažiem desmit gadiem latviešiem bija tikai
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trīs četras lielas vērtīgas grāmatas: Ausekļa raksti,
Mērnieku laiki, Pumpura Lāčplēsis un dažas citas;
tad saka parādīties citu latviešu rakstnieku darbi,
nāca Apsīšu Jēkabs ar saviem stāstiem, nāca Blau-
manis, Poruks, Saulietis, Aspazija un Rainis — nāca
mušu lielākie garīgie ierosinājumi,. Līdz ar to cēlās
tautas pašapziņa. Ap 1905. gadu tautas tiesību ap-
ziņa jau bija tik stipra, ka latvju tauta uzsāka cīņu
par savu brīvību. Tas ir tikai gara vērtību nopelns-.

Bet ka ir ar šo gara vērtību veicināšanu? Visā
budžeta tikai 4 kultūras fonda pabalsti rakstniekiem,
pa 500 latu katrs. Tāpat ir ar radošo mūziku, rado-
šo glezniecību. Valsts izdod lielus līdzekļus izpildo-
šai mākslai. Valsts galvena kārtā rūpējas par kul-
tūras iznēsāšanu, kolportēšanu un mazāk par tās ra-
dīšanu. Turpmāk tas tā nedrīkst būt, jo mūsu nacio-
nālisma īstais pamats ir latvju gara vērtības. Ja
mums bus kupla un pievilcīga garīgā pasaule, tā spē_
saistīt tikpat latviešus, kā arī cittautiešus, kas Latvi-
ja dzīvo; bet to mēs nevaram sagaidīt no tagadē-
jas valsts vadības un tagadējās izglītības ministrijas.

Mes galvena kārtā, ceram uz sabiedrību un tautu
— ta mus sapratīs. Cik mums ir bijis iespējams iz-
vest no nacionālas izglītības programmas, tik mēs
esam panākuši ar sabiedrības atbalstu, jo sabiedrība
nav_ saistīta ar tām reāli politiskajām kombinācijām,
kuras, te sēdot, sapinas viena vai otra politiskā par-
tija. Mēs ceram uz sabiedrības līdzdalību. Es ceru,
ka sabiedrība ari piespiedīs radīt tādu nacionālu koa-
liciju, kura mūsu mērķus labāk sapratīs un kurā arī
mes varēsim ieiet.

Par budžetu šinī situācijā, kur mēs, tā sakot,
dzīvojam no dienas uz dienu bez noteiktiem princi-
piem, bez valstiskas un arī nacionālas politikas, mēs
balsot nevaram.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
"Beldavam.

K. Beldavs (kristīgais darba bloks): Augstais
nams! Ta kā arī es esmu ņēmis dalību izglītība,
kommisijās sēdēs, tad gribu te teikt pāris vārdu, se-
višķi atbildēdams Skalbes kungam uz viņa teiktiem
paris teikumiem, kuros viņam bija iepaticies piemi-
nēt arī mani.

Loti patīkami — es to varu saprast —, ka viņš
ka frakcijas biedrs grib aizstāvēt savu līderi, bet es
prasu, vai tāda ir patiesība. Viņš teica, ka arī es esot
turējies kopa ar vāciešiem. (Ķ. Skalbes starpsau-
ciens.) Man jāaizrāda, un Jums jau toreiz, Skalbes
kungs, teicu, ka tas ir nepatiesība. (Ķ. Skalbes starp-
sauciens.) Skalbes kungs, atļaujiet man to lietu pa-
skaidrot!

Man jāsaka tā: ja es iegāju izglītības kommisi-
jā, tad man bija uzdevums rūpēties jo sevišķi par ti-
cības mācības pasniegšanu. (Starpsaucieni.) Es do-
māju rūpēties par ticības mācības pasniegšanu, un te
nu man jāsaka, ka es ar lielu izbrīnu atradu, ka rakst-
nieks un dzejnieks Skalbe bija mans sīvākais preti-
nieks,, kas visur uzticami turējās kopā ar sociālde-
mokrātiem un cīnījās pret mani. Man jāatzīst, ka
tiklab zemnieku savienība, kā arī jaunsaimnieki sa-
prata tautu vairāk nekā rakstnieks Skalbe, kas līdz
pēdējam cīnījās pret mani. Man te jāatzīmē, ka arī
tas ministris, koSkalbes kungs te šodien tā gribēja
izcelt un aizstāvēt, arī tas bija manā pusē, ka arī tas
mani saprata un man piebalsoja. Mēs ar viņu kopā
te esam strādājuši, un man arī jāaizrāda, ka mani ir
sapratis- dažs labs no Skalbes kunga frakcijas, ko es
te ar cienību pieminu.

Skalbes kungs piespieda mani iet cīņā kopā ar
minoritātēm. No viņa es biju gaidījis atbalstu, -no
viņa es biju. gaidījis tautas dvēseles izpratni, tādu iz-
pratni, teiksim, kāda bija augsti cienījamai dzejniecei,

kas nupat ir aizgājusi Dieva priekšā. Viņa bija sa-
pratusi tautas dvēseli; šādu izpratni es- sagaidīju arī
no Skalbes kunga. Bet šai ziņā es atradu viņā to
vissīvāko, ^ visniknāko pretinieku, kas mani iespieda
sabiedrībā ar minoritātēm un ne tikai ar vienu mino-
ritāti vien — ar vāciešiem, bet arī ar krieviem. Zem-
nieki, jaunsaimnieki un minoritātes — mēs gājām ko-
pā galvenos jautājumosun galvenos paragrāfos. Skal-
bes kungs, Jūs mani iedzināt tanī sabiedrībā, un ta-
gad Jūs to man pārmetat! _ Man bija Jūs jāapkaro,
jo Jus bijāt tas, kas nostājāties uz katra soļa pretim,
un tagad Jūs prasāt, kāpēc es iegājis sabiedrībā ar
minoritātēm-! Ja vāciem, krieviem, vai poļiem sava
reliģija ir cienījama, tad es varu viņus tikai cienīt, jo
vņi cienī savas tautas reliģiozo dvēseli. Ja es tagad
eju ar viņiem kopā, tad es domāju, ka tas ir sapro-
tams vairāk kā vajadzīgs.

Ja runājam par tālāko, tad es biju par brīvību.
Par kādu brīvību? Jūs labi zināt, ka tie, kuri nevē-
las, ka viņu bērni piedalās ticības mācības stundās,
var iesniegt paziņojumu, un viņu bērni būs brīvi no
ticības mācības stundām. Turpretim mūsu bērni, ku-
ri audzināti dievbijīgi, nav brīvi no tā, ka viņiem va-
rētu mācīt arī bezdievību. Tas ir fakts, to jūs labi
zināt! Es prasīju brīvību vienai pusei un brīvību
otrai pusei. Ja Jūs brīvību apdziedat, tad apdzie-
diet arī to brīvību, kas- šalc pāri mūsu galvām un cau-
ri mušu sirdīm, Tā bija tā prasība, ko es uzstādīju.
Brīvību!

Jūs pārmetat, ka esot gājis kopā ar vāciešiem.
Man dažā ziņā jājautā, ko Jūs ar to esat domājuši.
Varbūt.jus esat ņēmuši ļaunā to, ko es šeit uzsvēru,
ka mušu jaunatnei pamatīgi jāzina ari kāda cita va-
loda, ka mušu jaunatnei bez mātes valodas jāzina vēl
kadassvešas tautas valoda. Tās mūsu jaunatnei jā-
zina tāpēc, lai tai būtu pieejama zinātne, izglītība. Tas
ir panākams vienīgi tad, ja pamatīgi pārvalda valodu.
Arī tagad es_ palieku pie tiem pašiem uzskatiem. Ja
jums patīk, jus varat šos manus uzskatus nosaukt par
vaciskiem, bet man jāaizrāda,ka jūs šeit gan laikam
daudz domu biedru šai ziņa neatradīsit. Viens no
jūsu frakcijas locekļiem, goda vīrs — es viņa vārdu
šeit neminēšu —, viena ļoti cienījama persona man
aizrādīja, ka mūsu bērni beidz vidusskolu un iet uz
augstskolu, bet svešu valodu nepārvalda. Viņš teica,
ka viņš ir visus spēkus pielicis pie tā, lai šo momen-
tu izceltu.

Man jāsaka, ka attiecībā uz likumu par ticības
mācību es varu būt pilnīgi vienis pratis ar Ķēniņa
kungu; šeit viņam tas gods ir jādod. Bet es nevaru
but vienis pratis ar Ķēniņa kungu otrā ziņā. Dažu
labu reizi es esmu ar viņu par to izrunājies. Ķēniņa
kungs gribēja piespiest visas minoritātes, lai tās ie-
mācītos latviski runāt — labi runāt. Manas domas
ir tādas, ka ir jau ļoti labi, ja tās pārvalda mūsu va-
lodu, bet mes neesam vēl tik tālu nobriedusi tauta,
ka mums šai ziņa būtu jārada kāda konkurrence. Man
jāsaka, ja mes vedam nacionālu polītiku, tad mums
nebūt nevajaga piespiest minoritātes, lai viņas latvie-
šu valodu tik loti pārvaldītu, ka varētu ar mums kon-
kurret. Varbūt no šīs vietas nepieklājas tā runāt,
bet man tāda doma ir bijusi. Mums minoritātes ne-
maz nav jāpiespiež iemācīties latviešu valodu; gan
viņas pašas centīsies to darīt. Tagad minoritātes
savas vietas, kas viņiem ir izdodamas, ieliek tikai
savus speķus un savus cilvēkus. Kad viņas pārval-
dīs latviešu valodu tāpat kā Jūs, Skalbes kungs, tad
viņas konkurres ar mums, tad viņas prasīs, kāpēc
jus neliekat mus-u amatos arī viņu ļaudis. Es ar cit-
tautiešiem pašiem esmu par to runājis, un viņi paši
to lab^saproL ka es to neturu par nacionālu polītiku.

Pec manam domam mums viņiem jādod brīvība,
lai viņi darās, ka paši zina. Viņi ir bagātāki ļaudis.
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Ja viņu deliun meitas beigs vidusskolu, viņi varēs
tos sūtīt uz ārzemēm. Bet kur mēs tos līdzekļus lai
ņemam?_ Pec manam domam, viņiem nevajaga uz-
spiest mušu valodu. Pirmkārt, ja viņiem uzspiedīs
šo valodu, tad viņi sajutīs riebumu pret to. Otrkārt,
mums pašiem nemaz nav tik izdevīgi, ka viņi šo va-
lodu acumirklī pārvalda tāpat kā mēs. To es ne-
lurupar nacionālu polītiku. Paskataities mūsu augst-
skola — arī turkonkurrence ir tik ļoti liela. Ja viņi
grib, lai iet studēt uz ārzemju augstskolām, kas mums
par to?

Šinī ziņā es neesmu bijis Ķēniņa kunga politikas
piekritējs, bet gan esmu novēlējis ir vācietim, ir
krievam, ir žīdam,, lai viņš mācās savā valodā, un
nestāvu par to, lai viņš pilnīgi iemācītos mūsu kla-
sisko latviešu valodu, jo man šķiet, ka mūsu tauta
nav vel tik tālu nobriedusi, ka viņa var panest kon-
kurrenci.

Es atvainojos, ka es šeit runāju atklātu vārdu,
bet es par to jau esmu runājis gan ar vāciešiem, gan
ar krieviem. Arī ar Jums, Skalbes kungs, un arī ar
Ķēniņa kungu esmu par to runājis. Pēc manām; do-
mam mes vēl neesam tik tālu, lai katrs prastu latvie-
šu valodu. Bez šaubām, viņam jāzina tās tik daudz,
cik programma to prasa. To mēs prasām bez žēla-
stības; bet prasīt no viņiem vairāk, nekā program-
ma to prasa, piespiest, lai viņi iet latviešu skolās —
to es negribu. Es domāju, ka var būt ļoti uzticami
pavalstnieki arī starp tiem, kas klasisko latviešu va-
lodu neprot. Mums viņi nav jāpiespiež iemācīties
klasisko latviešu valodu, ja viņi to negrib. Tā bija
mana polītika, ko es atšķirībā no jums esmu pieko-
pis. Ja jūs tur atrodat kādu pretnācionālu polītiku,
tad jumsvajaga mani vispirms pārliecināt, ka tas tie-
šām tā ir. Citādi es to nevaru saprast.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kaļļistratovam.

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krie-
viski)*)-

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Prezidijs liek
priekšā šo sēdi slēgt. Iebildumu nav? Tas pie-
ņemts. —• Lūdzu vēl mazliet uzmanību! Vārds vēl
personīgā lietā deputātam Pommeram.

J. Pommers (pareizticīgo un vecticībnieku vē-
lētāju un apvienoto krievu organizāciju frakcija):

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

īsais laiks,- kāds man runāšanai personīgā lietā ir
dots, nav pietiekošs, lai visos sīkumos iztirzātu to ne-
patiesību samuldējumu, ko šeit pret mani vērsa de-
putāts Rudevics. Man liekas, tas arī nav vajadzīgs,
V> katrs taču zina, kas ir Rudevics, un kas ir vispār
marksists.

Vai šeitSaeimā ir jel viens deputāts, ko viņi ne-
būtu apmelojuši, vai ir viens deputāts, kas nebūtu ap-
melots -Sociāldemokrātā", „Trudovaja Misi" un ci-
tos laikrakstos? Ja mēs ar viņiem gribētu prāvoties,
tad visi līdzekļi mums būtu jāpatērē advokātiem, prā-
vojoties ar šiem apmelotājiem.

Neviens no tiem apvainojumiem, neviena no tān,
tipsūdzībām, kuras šeit pret mani cēla deputāts Ru-
devics, neatbilst patiesībai. (Starpsaucieni oa krei-
si.) Neviens no šiem apvainojumiem nav pierādīts
un arī nevar būt pierādīts. Tā ir nekaunīga, nekau-
trīga melošana! (Sauciens pa kreisi: „Meloša-
na?") Jā!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Es
saucu pie kārtības deputātu Pommeru! Lūdzu tādus
vārdus nelietot! (F. Bergs no vietas: „Viņš taču ir
mācītājs!" — R. Lapiņš no vietas: „Atļauts, atļauts
— mācītājam atļauts!")

J. Pommers (turpina): Es esmu dziļi pārlieci-
nāts, ka man jūsu dubli nepielips. Mana dzīve vien-
mēr norit atklāti. Tauta mani redz, Jo vairāk jūs
pret mani uzstāsities, ar nepatiesībām — ievērojiet
to —, man balsu skaits augs, bet jums samazināsies.
Jau tagad no agrākiem 57 jūs Saeimā esat tikai 20.
To jūs esat sasnieguši ar šo taktiku.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Es
lūdzu Jūs runāt tikai personīgā lietā!

J. Pommers (turpina): Es domāju, arī steno-
grammās šīs nepatiesības, kuras katram ar veselu
prātu esošam cilvēkam acīm redzamas, būs ne mans
negods, bet jūsu negods, sākot no jūsu līderiem un
beidzot ar jums visiem, jo tiešām tik nekaunīgi ar
tādiem nepierādītiem un nepierādāmiem apvainoju-
miem taču ne reizi neviens šeit Augstajā namā vēl
nav uzstājies. (Sauciens no vietas: „Bet kā tad ir
ar fotogrāfiju?") Lai top jums kauns! (Sauciens no
vietas: „Un viņš tapa!")

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Nākošā sēde
būs rit pīkst. 10.

Šī sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 21.48.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas- sēde at-
klāta! —

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi un valsts
budžets 1933./34. saimniecības gadam. Iebildumu
pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņem-
ta. —

1.dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi.

Ministru kabinets piesūtījis Saeimas- prezidijam
pārgrozījuma projektu nodokļu nolikumā. Prezidijs
liek priekšā nodot šo pārgrozījuma projektu finanču,
tirdzniecības un rūpniecības komnīisijai. Iebildumu
nav? Pārgrozījuma projekts nodokļu nolikumā no-
dots minētai kommisijai. — Līdz ar to 1. dienas
kartības punkts- izsmelts. —

2. dienas kārtības punkts — Valsts bu-
džets 1933./34. saimniecības gadam-. Re-
ferents J. Birznieks. Turpināsies vispārīgās deba-
tes par kārtējo izdevumu VIII daļu — Izglītības
ministriju. Vārds deputātam Šternam.

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais nams!
Mums patlaban ir stipri nenormāls stāvoklis, tāpēc
ka, apspriežot Izglītības ministrijas budžetu, mums
nav pastāvīga ministra; tapec progresīvā apvienī-
ba doma, ka pie šiem jautājumiem nav nozīmes
daudz uzkavēties un arī nevaram uzkavēties, tāpēc
ka budžeta apspriešana ir stipri ieilgusi. Pēc bu-
džeta likuma_ budžetam vajadzēja būt gatavam jau
1. aprīlī; mes tagad esam nonākuši pie 1. jūlija, un
diezin vai arī tad budžetu dabūsim1.

Izglītības ministrijas budžets un izglītības jautā-
jums ir tādi jautājumi, kas progresīvai apvienībai ir
sagādājuši daudz smagu pārdzīvojumu un daudz
uztraukumu. Tas ir tāpēc., ka progresīvā apvienī-
ba atrod, ka izglītības jautājums ir mūsu valsts pa-
matjautājums, joneviena valsts, kas nebūs pareizi no-
stādījusi, kas nebūs pareizi izpratusi savu izglītības
jautājumu, nevarēs attīstīties, un viņas nākotne būs tī-
ta tumša plīvuri. Diemžēl, mums šeitLatvijas Saeimas
vairākums- negrib mācīties no savām kļūdām un ne-grib meklēt citus ceļus nekā tos, kas līdz šim ir ieti.

Mēs redzam, ka pagājušās valdības — Skuje-
nieka valdības krišanas iemesls bija minoritāšu vi-
dusskolu jautājums. Šis pats jautājums bija tas, kas
piespieda progresīvo apvienību izstāties no tagadē-
jas koalicijas. Braļošanas ar minoritātēm sevišķi iz-
glītības jautājuma nebija progresīvai apvienībai pie-
ņemama un, saprotams, nav pieņemama ari tagad.

Nevar izaudzēt jaunu tautu, nevar izaudzēt
valsts pilsoņus tāda gara, kā tas būtu vajadzīgs

valsts pastāvēšanai, ja pašiem šinī lietā nav skaidrī-
bas un noteiktības.

Mēs redzam, ka visus Latvijas valsts pastāvē-
šanas gadus mūsu minoritātes nav sapratušas un
nav izlietojušas valsts labā tās ļoti plašās tiesības iz-
glītības ziņā, kas viņām līdz šim ir dotas; tāpēc ir
nepieciešami meklēt šinī ziņā citus ceļus un nostā-
dīt sevišķi mūsu vidusskolas un augstākās skolas
tādā stāvoklī, lai tās audzētu mūsu pilsoņus noteikti
valstiskā garā, lai turpmāk būtu izslēgti tādi pārstei-
gumi, kādi mums tagad jāpiedzīvo diendienā.

Kā jau sacīju, diemžēl, Augstā nama vairākums
to vēl nav sapratis un ar savu ārkārtīgo gļēvulību,ar
savu ārkārtīgo piekāpšanos, ar savu andeles polīti-
ku neizbēgami ved mūsu valsti uz postu un bēdī-
gu galu.

Loti raksturīgu piemēru mums deva viens no pil-
soņu deputātiem vakar no šīs katedras, ļoti uztraukti
paziņodams, ka viņš esot ilgus gadus, jau no pašas
jaunības, bijis noteikts nacionālists, ka jau no agras
jaunības viņš bijis ļoti karsts latviešu tautas- inte-
rešu aizstāvis. Tas bija mācītājs Beldava kungs.
Bet kā mācītājs Beldavs izsacījās šeit? Viņš iz-
sacījās ļoti atklāti, un par to man viņam jāizsaka
silts paldies, jo atklātība tiešām 1ir loti laba lieta.
Tas, diemžēl, ļoti daudziem trūkst.

Beldava kungs, debatējot ar otru deputātu, pro-
ti — deputātu Skalbi, pasacīja, kāpēc, apspriežot
izglītības likumu, viņš neesot balsojis par vairākiem
likuma pantiem, tādiem pantiem, par kuriem viņš
pats gan atzīst, ka tie mūsu skolā pašreiz būtu va-
jadzīgi. (Ķ. Beldavs no vietas: „Nav taisnība!")
Viņš esot balsojis tikai tāpēc... (Ķ. Beldavs no
vietas: „Nesagrozait manus vārdus!") — varbūt
Jus atļausit tagad man runāt, tāpat kā es atļāvu
Jums runāt; paklausaities līdz galam, ko es gribu
teikt, un ja es bušu ko nepareizi izteicis, tad Jūs va-
rēsit nākt un no šīs vietas to apstrīdēt. — Beldava
kungs saka ta; redziet, Skalbes kungs, mēs ne-
varam saprasties reliģiskās lietās, reliģiskos pantos,
un tapec mums izglītības kommisijā neiznāca vairā-
kums, tāpēc es biju spiests slēgt izlīgumu ar minori-
tātēm, lai dabūtu cauri savu gribu, un tāpēc ari no-
balsoju pret savu pārliecību. (Ķ. Beldavs no vietas:
„Nav taisnība!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Beldav, es lūdzu netraucēt runātāju ar oastāvīgiem
starpsaucieniem!

J. Šterns (turpina): — Iepazīstieties ar savu
stenogrammu — varbūt Jūs esat aizmirsuši, ko
paši runājat. yairak deputātu ir dzirdējuši, ka Jūs
ta sacījāt, un ta tas arī ir. Mums nevajaga par tā-
dam lietam strīdēties, Ja varam dabūt stenogram-
mu un par to pārliecināties. —

Mums, Beldava kungs, lielākā daļa ir nacionāli-
stu par tik, par cik tas ir izdevīgi; bet kad tas
vairs nav izdevīgi, tad tas nacionālisms ir tikai kā
veca_ lupata, kas nekur vairs neder. Šeit Augstajā
nama mes visu laiku esam pieredzējuši to, ka, tiklīdz
varam kaut ko saandelet, tad ejam citus ceļus. Se-
višķi spilgti tas ir pieradījies_ beidzamā laikā, taga-
dēja Bļodnieka kabineta laika. Budžeta kommisijā
mes to redzējām uz katra soļa. Tiklīdz vajadzēja
ko noandelet, un ja ar koalicijas, deputātiem nevarē-
ja sadabūt vairākumu, tad tūlīt griezās pie minoritā-
tēm, lai tas aizpildītu to deputātu vietu, kuri neva-
reja_ piekrist budžeta ārkārtīgai saspilēšanai, kas
nogāja pat līdz nenormālam stāvoklim. Beldava
kungs runāja ļoti atklāti. Es esmu pārliecināts, ka
viņš izteica nevien savus uzskatus, bet ir zināms, katādi ir vairak _ pilsoņu deputātu uzskati. Beldava
kungs sacīja ta — atvainojiet, ka es te atklāti pa-
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saku, ko domāju —; viņš sacīja: mums nav jā-
cenšas, lai mušu minoritātes labi prastu latviešu va-
lodu, jo tas mums, latviešiem, būtu ļoti neizdevīgi —
tad minoritātes varētu ieņemt arī augstāko ierēdņu
vietas un ta izspiest latviešus malā. Beldava kungs
savu runu nobeidza ar to, ka sacīja: redziet, de-
putātu kungi, es par šo lietu esmu runājis arī ar mi-
noritātēm, un minoritātes man ir piekritušas. Tie
ir burtiski deputāta Beldava kunga vārdi. (Ķ. Bel-
davs no vietas: „Un ar citiem nē?") Tā tad jūs
redzat, no ka atkarājas Beldava kunga un citu līdzī-
gu kungu uzskati! Ja minoritātes dod savu atļau-
ju, ja tas dod savu žēlastību, dod savu svētību, tad
to varam darīt; bet ja nedod, tad — Dievs pa-
sarg', mes to nedarīsim. Beldava kungs arvien vēl
iedomājas, ka mes esam zem vācu virskundzības,
ka mes esam vergu tauta, kurai jālūdz un katrā at-
sevišķa lieta jāgriežas pec atļaujas un žēlastības, ka
no viņiem atkarājas, vai mums dos kādu vietu mi-
nistrija, vai arī mes stāvēsim aizdurvē aiz stende-
res un pa_ durvju šķirbu skatīsimies-, kā tie kungi tur
iekša strada un maizi ed, bet mums jādzīvo no žē-
lastības, un ja, varbūt, šī durvju šķirba būs plašāka,
tad iespruksim arī iekšā. Beldava kungs, neaizmir-
stiet ka tie laiki ir pāri. Mēs paši esam kungi savā
zeme, ja mes to gribam. Bet, diemžēl, mēs to ne-
gribam.

Kā jau aizrādīju, katrā lietā, kur mēs lepojamies
ar vardu nacionālisms, kur mēw lepojamies ar to, ka
esam nacionalsti un aizstāvam savas tautas godu,
mes katru reizi prasām arī, vai tas mums ir izde-
vīgi. Ja tas nav izdevīgi, tad, saprotama lieta, visu
nacionālo lietu var nolikt pie malas.

Vai mūsu brīvības cīnītāji arī tā prasīja, vai tas
viņiemir izdevīgi? Vai tiem vīriem, uz kuriem jūs
atsaucaties, ka Kronvalds, Valdemārs un vesela rin-
da citu, vai viņiem toreiz bija izdevīgi atliekt mugu-
ru un pateikt: es piederu pie tās vergu tautas —
un tai paša laika zināt, ka par to viņiem šeit maizes
nebūs, ka viņi tiks izdzīti un ka viņi ārkārtīgi no tā
cietīs? Vai mušu pirmie brīvības cīnītāji arī prasī-
ja, vai tas viņiem ir izdevīgi, kad viņi sāka cīņu pret
muižniecību un cara patvaldības varu? Viņi zināja,
ka viņus sagaida karātavas vai, labākā gadījumā,
lēna nomiršana Krievijas tundrās. Un tagad mūsu
tautas varoņi — gļēvuļi, līdz riebumam gļēvuļi! —
par niekiem, par mazām, mazām ērtībām pārdod sa-
vas tautas tiesības un tad runā savas nācijas un tau-
tas vārdā! Vai nav kauns tādai tautai, kurai ir tādi
pārstāvji? Nožēlojama ir tāda tauta, kurai ir tādi
pārstāvji, kura sev izvēlējusies tādus pārstāvjus, kas
nevar atšķirt graudus no pelavām! Tomēr tas tā
Ir, un mums jāapmierinās ar faktiem, kādi tie ir.

Es negribu šeit daudz runāt. Šis jautājums jau
ir loti plaši un daudz pārrunāts. Progresīvās apvie-
nības stāvoklis šai lietā ir skaidrs. Mana dziļākā
pārliecība ir tāda, ka mūsu spēki, kas tagad šeit
Augstajā namā esam mazākumā, ka neizbēgami die-
nu no dienas mūsu spēki augs, mūsu piekritēju skaits
vairosies, bet tās partijas, kas acumirklī vēl nevar
saprast stāvokli, kas par lēcu virumu vēl pārdodas,
stāvokli reiz sapratīs un pievienosies mūsu uzska-
tiem. Gribot negribot būs jāmeklē citi celi. Šie
citi celi, kā jau aizrādīju, ir tautas goda aizstāvēšana.

Mēs esam nonākuši pat tik tālu, ka mums vairs
nav pat pilsoniskas preses, kas noteikti prastu aiz-
stāvēt _savas tautas godu. Katrā gadījumā prasa: kas
man būs par to, vai tas man būs izdevīgi, vai nē, vai
par to man radīsies'kaut kas no skanošā, vai, nē. Tik
tālu mēsesam nonākuši! Tā pati prese tagad tēvi-
šķi pamāca un dod tēvišķus padomus tiem cilvē-
kiem, kam ir vēl palicis mugurkauls. Paldies, kun-
gi, jūsu pamācības mums nav vajadzīgas! Jums mēs
nesekosim, bet iesim savu ceļu. Es esmu dziļi pār-

liecināts, ka mūsu ceļš ir pareizs, tāpēc mēs to tur-
pināsim, lai arī cik grūti tas būtu.

Progresīvā apvienība ministru prezidentam ie-
sniedza rakstītu paziņojumu un lūdza strīpot dažas
summas, kas budžeta kommisijā ir pieņemtas par
labu minoritāšu skolām. .- Šīs summas nav lielas, bet
tam atsvara ir daudz lielākas summas. Protams, šīm
lielajam summām mēs tagad klāt netiekam, bet, ie-
vērojot iemeslu, kas uz šīm andelēm pavedina, mēs
ministru prezidentam prasījām to summu strīpošanu
un atkarība no ta stādījām savu palikšanu vai nepa-
tikšanu valdība.

Mēs iesniedzam Saeimai šādu priekšlikumu:
Finanču ministrija, § 18., v. 25., p.18. — žīdu arod-
skolām — strīpot Ls 7000.— ; Finanču ministri-
ja, § 18., v. 25., p. 13. — krievu ģimnāzijām —
strīpot Ls 6000.— ; Finanču ministrija, § 18., v. 25.,
p. 17. — krievu arodskolām — strīpot Ls 6500.— ;
Finanču ministrija, § 18., v. 25., — žīdu arodsko-
lām — strīpot Ls 7000.—. Bez tam mums ir vēl
citi priekšlikuma kurus iesniegsim vēlāk.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Deķenam.

K. Dēķens (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Diezgan neērti runāt par resora budžetu, kuram nav
vadītajā, nav _ budžeta _ sastādītāja, nav skolu —
izglītības iestažu_ vadītajā, līdzšinējā kārtotāja, nav
to apstākļu radītāja, no kuriem šis budžets ir izau-
dzis; tapec, laikam, iepriekšējie runātāji — kā-
di četri — _ vispār maz runāja par budžetu.

Ir uzsvērts viens jautājums, kam varētu būt
kāds sakars ar budžetu, t. i. mazākuma tautību iz-
glītības politikas jautājums. Pār to vien lielāko tie-
su ir runājuši — par budžetu pašu pavisam maz.
(Sauciens no vietas: „Tas viņus neinteresē!")

Izglītības kommisijās priekšsēdētājs Skalbe vie-
nā vieta ieminējas par budžetu, teikdams, ka bu-
džeta esot redzama gādība tikai par kultūras kolpor-
tešanu un ne par kultūras radīšanu. Gandrīz tik
vien bija par budžetu runas. Man te cienījamam
kommisijās priekšsēdētājam jārunā drusku pretim1.
Es domāju, ka_ pie kultūras radīšanas pieder ne tikai
rakstnieka, mākslinieka darbi, bet arī rakstnieka un
mākslinieka audzināšana. Visi tie izdevumi, kas
piešķirti skolām, mācības iestādēm, kur audzina nā-
kamos_ rakstniekus, nākamos māksliniekus — tie
ir kultūras radīšanas izdevumu ne tikai kultūras kol-
portešanas izdevumi. Šai ziņā mums domas šķiras.

Es tomēr gribu pēc vecām trādicijām cik ne-
cik apstāties arī pie paša budžeta, apskatīt to un pēc
tam mušu mācības iestāžu ārējo stāvokli un cik ne-
cik arī viņu darbu. No visa tā, varbūt, varēs taisīt
mazu secinājumu, ko tad mēs esam' panākuši šai lie-
lajā slavējama „tautas atmodas" laikā, vai šis laik-
metsir devis latviešu kultūrai ari kaut ko svarīgu.
Mazākuma tautību kultūras centienu apkarošana
dod maz, vai 'ari nedod latviešu tautai itin nekā po-
zitīva. No šādiem viedokļiem gribu pieiet šī gada
budžetam.

Ja apskatām Izglītības ministrijas budžetu, tad
redzam .ka tas ir krizes laika budžets. Izdevumi
samazinājušies samēra ar pērno gadu vairāk kā par
57o. Bet pie tam tas ir ari lauksaimnieku bu- ?
džets. Izglītības ministrijas_ kārtējo izdevumu bu-
džets- ir samazināts vairāk kā par 50%, bet
lauksaimniecības _ izglītībai paredzētās summas
— tikai par kādiem 27o, tāpat ari jūrskolām
tikai par kādiem 27o. Vai tas ir slikti? Slikti, vis-pār, ka budžets samazināts, un sevišķi slikti, ka sa-
mazināts Izglītības ministrijas budžets, jo tas taču
dod pamatu arī lauksaimniecības- un jūrskolām-. Ta-
gad, ka jau teicu, Izglītības ministrijas kārtējie iz-
devumi samazināti par kādiem 5%: (E. Laimiņa
starpsauciens.) Laimiņa kungs, ja paskatāmies, par
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cik samazinājies policijas budžets, tad redzam, ka
tas samazinājies tikai apmēram par kādiem 3%\ bet
politiskas pārvaldes budžets — tikai par kādiem
2%. (E. Laimiņš no vietas: „To nevar salīdzi-
nāt!") Var ļoti labi! Aizsargu budžets samazināts
tikai par 1%. Tam visam ir savs iekšējs sakars.
Mazāk izglītībai — vairāk policijai, vairāk cietu-
miem. Tāds ir tas jekšejais sakars. Ja dotu vairāk
izglītībai, būtu m-azak jādod policijai, ari slēptai po-
licijai — baznīcai; varētu iztikt arī nemaz ne-
dodot baznīcai, jo baznīcu dēvē par vislētāko poli-
ciju. Tad būtu cita aina.

Zīmīgi, ka_ lielā mērā samazināti taisni pabalsti
trūcīgiem skolēniem. Tiem, kam 1pabalsta nevajaga,
tiem skolas paliks; tiem, kam pabalsta nevajaga,
kas tos jau saņem citāda veidā, tiem izglītība būs
pieejama, bet tautai, tautas nemantīgai daļai tā ne-
būs pieejama. Ta pamatskolām samazināti pabal-
sti trūcīgiem 1skolēniem kopā ar internātu piemak-
sām par 25% — no 438.504 latiem pagājušā bu-
džeta gada uz_ 330.662 latiem šī gada budžetā. Tas
ir arī tas lielākais samazinājums. Ģimnāzijām sa-
mazinājums ir tikai par 17% un arodskolām — ti-
kai par kādiem 27o. Pavisam- trūcīgiem skolēniem
pabalstu atņemts 22%i — 176.081 lats. Es iesniegšu
priekšlikumu šīs summas palielināt un ceru, ka visi
izglītības draugi manam priekšlikumam, piekritīs.

Bez tam ir zīmīgi, ka samēra ar pērno gadu sa-
mazināta valsts piemaksa obligātorisko skolu skolo-
tāju algošanai. Skolotāju skaits pilsētās ar pilnu al-
gu aprēķināts — 500, ar pusalgu — 1908, ieskai-
tot ari Rīgas Skolotājus. Rīgā pilnu algu neviens
obligātorisko skolu skolotājs no valsts nesaņem, visi
saņem tikai pusalgu; provinces pilsētās pilnu algu
saņem' 500, pusalgu — 818 skolotāju.

Te nu izrādās_ liela netaisnība jau pašā sadalīju-ma^ Dažas pilsētas visi skolotāji saņem pilnu algu,
dažas nav neviena skolotajā, kas saņemtu pilnu al-
gu no valsts! Tādu pilsētu, kur visi skolotāji sa-
ņem pilnu algu no valsts, mums ir kādas 6: Grīva,
Jaunjelgava, Lejasciems, Valka, Valdemārpils un Zil-
upe. Pilsētas, kur neviens nesaņem pilnu algu, ir
sadas: Ces_is, Madona, Jūrmala, Valmiera — vi-
sas Vidzem-e. Kādas 20 pilsētās lielākā dala skolo-
tāju saņem pilnu algu, 21 pilsēta ir vairāk ar pusalgu.
Taisni uz pusi — Ainažos; puse ar pilnu algu, un
puse ar pusalgu.

Ņemsim piemēram Kuldīgu. Kuldīgā pilnu algu
saņem 5 skolotāji, pusalgu — 22. Mēs zinām, ka
Kuldīgas skolotajj laikam vel tagad nav saņēmuši
visu algu no pilsētas; vel priekš dažiem mēnešiem
viņi nebija saņēmuši algu par 5—6 mēnešiem. (Sau-
ciens no vietas: „Tur pašvaldības vainīgas!") Vi-
ņiem jādzīvo ar valsts daļu, ar 57 latiem- un mazāk,
ģimenes cilvēkiem, kamēr 5 saņem pilnu algu no
valsts — tie paši viņu kollēgas, gan vecāki skolo-tāji. No šiem skolotajiem 5 dzīvo cilvēcīgu dzīvi,
un tie citi 22 mirst badu. _ Šie cilvēki bija arī pie
mums, izglītības kommisijā — varbūt, ari citās
kommisijās; viņi ir nonākuši taisni izmisuma stā-
voklī, bet nekas nav darīts, lai šo netaisnību galīgi
novērstu. Manis deļ lai maksā pašvaldība, bet lai
maksa, un lai valdības orgāni gādā par to, ka visi
skolotāji saņemtu algu laika,_un lai skolotāju starpā
būtu vienādība. Dažas pilsētas viens saņem pilnu
algu — citi viņu apskauž. Daudz iemeslu intri-
gām: kaut es_ varētu nogāzt to, kas saņem pilnu
algu, no privileģēta stāvokļa un tikt viņa vietā!
Šeit būtu kas jādara. Ja visus 818 skolotājus gri-
bētu ņemt valsts pilnā algošanā, tad nāktos pielikt
kādus 700.000 latus, bet ta summa, protams, budžetā
nav uzņemta, un tapec tas nevar notikt.

Nav pareizi aprēķināts lauku skolotāju skaits.
Lauku skolotāju, kas saņem pilnu algu, paredzēts ti-
kai 3620. Šis_ skaits ir stipri par mazu, jo vispār sko-
lotāju ir vairāk ka 6028. Mēs zinām arī, ka jau pa-
gājušajā gada ministrijai trūka līdzekļu, ar ko visiem
skolotājiem izmaksāt algu. Kādiem 150 skolotājiem
bija jāpaliek uz intelligento bezdarbnieku algu, t. i.
jāiztiek ar 57 latiem mēnesī, ko maksāja Tautas lab-
klājības ministrija; daļa tādu skolotāju darbojas
Latgale. Šāds stāvoklis turpmāk nebūtu pielaižams.
Ja valsts piemaksas obligātorisko skolotāju algoša-
nai samazinās vel vairāk, tad šāds stāvoklis paliks
ilgstošs un arvien vairāk skolotāju būs jāņem no
bezdarbniekiem un jāalgo kā intelligentie bez-
darbnieki.

Ja paskatāmies ārkārtējā budžetā, tad redzam,
ka Izglītības ministrijas mācības iestādēm paredzē-
to pabalstu Finanču ministrijas budžetā pērn bija
570.597 lati, šogad — vairs tikai 497.244 lati, tas
ir par 13% mazāk neka pērn. Lauksaimniecības
skolas turpretļm, Laimiņa kungs, līdzekļu paredzēts
par 25%i vairāk. Jājautā, kapec viena resora sko-
lām tik liela devība, bet pret otra resora skolām tāds
skopums. Tas arī ir tas, kapec mēs gribam, lai visas
skolas pārzinātu viens resors, jo tad būs iespējams
vairāk ieverot taisnības principu, lai nebūtu mīluļu
un nicināmo. _ Runāsim arī par to, kā skolas apme-
klē, tad redzēsim, cik liela ir starpība, cik liela ir
labvēlība pret lauksaimniecības skolām un kāda
stingrība un skopums pret citam skolām. Visu laiku,
kamēr pastāv lauksaunniecības skolas, tās arvien irbijušas privileģētāka stāvoklī nekā visas pārē-jas skolas.

_ Latviešu pamatskolām ir maz pabalstu arī ār-
kārtēja budžeta. Pērn bija Ls 5500.—, šogad —Ls 4200.—. Tie ir pabalsti Beldava un Slokenber-
ga kungu skolām. No šiem, pabalstiem dabū šīs mā-
cītāju skolas. Vispirms te ir Beldava Valmieras
skola. Tai vajadzēja kaut kādā jubilejas gadījumā
zināmu pabalstu, un šis pabalsts tagad ir palicis per-
manents. Mācītajam Slokenbergam vajaga ārdīt
Rūjienas pilsētas pamatskolas un arī Rūjienas ap-
gabala pagastu pamatskolas ar savu bijušo draudzes
skolu, un šim ārdīšanas darbam viņš dabū pabalstu.
Nebūtu liela nelaime, un kartība būtu lielāka, ja šospabalstus strīpotu. Jubileju, Beldava kungs, nesvin
3 un 4 gadus. Ja jubilejas gadījumā jums bija vaja-dzīgs pabalsts

^
tad toreiz jūs to dabūjāt; par per-

manentu pārvērst to nevajadzēja.
Ģimnāzijām pabalsti paaugstināti no Ls200000.- uz Ls 205.000.-. Tas, laikam, ir budže-ta kommisijās nopelns, jo Skujenieka valdības ie-sniegtajā projektā bija paredzēti tikai Ls 174.000.—.
Sadalījums projekta bija ļoti savāds, kas rakstu-

roja, ka Skujenieka valdība, kas projektu bija sastā-
dījusi, vispārīgi skatās uz skolām. Jaunaglonas
meiteņu ģimnāzijai pabalsts bija tik liels, ka uz katru
skolnieci iznāca caurmēra 396 lati, kamēr valsts uz-turamas ģimnāzijas caurmēra izdevumi uz katruskolēnu aprēķināti uz Ls 249.—. Tā tad Jaunaglo-nas meiteņu ģimnāzijai pabalsts stipri pārsniedza
summu, cik valstij pašai izmaksā katrs skolēns. Lu-
terāņu baznīcas skolai katram skolēnam 1caurmērā
iznāk 285 lati. Arī tas_ stipri pārsniedz to summu,
ko valstij pašai izmaksa savi skolēni. Tālāk Aglo-nas puišu skolai — Ls 167.—, Draudziņas ģimnā-
zijai — Ls 110.—, Beķera ģimnāzijai — Ls 100.—.Es te izķeru tikai dažus_ datus. Bet Raiņa ģimnāzi-jai pabalsti bija aprēķināti uz katru skolēnu tikai 55lati. Tas raksturo budžeta sastādītāju izturēšanos
pret atsevišķam, šķirām. Kam ir, tam top dots, kamnav, tam var atņemt pat to, kas viņam jau ir, un
dot tam, kam' jau ir.
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Arodskolām pabalsti samazināti no 123.000 latu
uz 105.460 latiem. īstenība pamazinājuma nav, jo
no valsts pabalstāmam skolām par subsidējamām
pārvērstas Jaunjelgavas pilsētas komercskola, Ola-
va fonda komercskola, kas iepriekšējos gados saņē-
ma lielu pabalstu, tāpat ari Liepājas pilsētas lietišķās
mākslas vidusskola.

Arī garīgajām arodskolām visām ir piešķirts
savs pabalstiņš — vel bez tā pabalsta, ko jau baz-
nīcas dabu. Luterāņu baznīcai dod 52.880 latu, ka-toļu baznīcai — 21.200 latu, pareizticīgo baznīcai
— 9920 latu, vecticībniekiem — 4280 latu, tik
pat žīdu draudzēm, bet baptistu draudžu savienībai

— 2640 latu. Bez tam paredzēti vēl izdevumi at-
sevišķi garīgajam aroda skolām.- luterāņu teologu
institūtam — 10.000 latu, katoļu garīgajam semi-
nāram — 10.000 latu, pareizticīgo garīgam semi-
nāram — 7000 latu, vecticībnieku kādai tur garī-
gai skolai — 3000 latu, žīdu garīgam- semināram
— 5000 latu. Ta tad te ar devīgu roku dots baz-
nīcām un to iestādēm.

Tik tālu par budžeta skaitļiem, kas, bez šau-
bām, rada, ka krizes iespaids visstiprāk gulstas uz
darba_ ļaužu izglītību, nemantīgo izglītību, bet neuz
bagātāko šķiru izglītību. Bagātniekus tas skars ļoti
maz vai arī nemaz. Lielzemnieku izglītība no tā
nemaz necietis.

Ģimnāzijās viens skolnieks valstij caurmērā iz-
maksa 249 latus, visdārgākajās ģimnāzijās — 395
lati. _ Lauksaimniecības skolās, ko valsts uztur, katrs
skolēns izm-aksa 600-800 latu. Divgadīgā Talsu lauk-
saimniecības skola ir 5 skolēni un 2 skolotāji. Katrs
skolensizmaksa ap 1200 latu gadā. Burtniekos —
10 skolēnu; saka, ka tie paši esot tikai uz papīra —
faktiski tik daudz skolēnu neesot. Katrs skolēns
tur izmaksa pāri par 1000 latu.

Tātad tā valdība — Skujenieka valdība, kas
ir sastādījusi šo budžeta projektu, kad Ķēniņš bija
min-istrisL ir sašaurinājusi lielā mērā izglītības iespē-
ju trūcīgam strādnieku aprindām.

Kādā stāvoklī _šī_ valdība ir novedusi skolas?
Ta taču bija nacionālās atmodas valdība! Ja runā-
jam par tautas atmodu, tad mums sevišķi nāk prātā
tādi darbinieki kā Valdemārs-, kas visu vērību pie-
grieza tautas izglītības pacelšanai līdz tam līmenim,
kāds ir citam _tautām. Viņa piekritēji toreiz dziedā-
ja: „Kad atnāks latviešiem tie laiki, ko citas tautas
tagad redz?" Tas bija domāts sevišķi attiecībā uz
izglītību. Cik tālu mēs esam nonākuši tagad? Vai
mušu izglītības vadītāji ir centušies celt tautas iz-
glītību?

Valdība ar slavējamo ministri Ķēniņa kungu,
darbodamās 2 gadus, izglītības pacelšanas ziņā nekā
nav panākusi. Vai viņa ir rūpējusies par izglītī-
bas pacelšanu augstākā līmenī? Vai ir gādāts par
to, lai visiem 1tiem, kuriem ir attiecīgas gara spējas,
būtu dota iespēja baudīt pilnu pamatskolas izglītī-
bu? Kāds samērs ir bijis arī pagājušajos gados
starp pamatskolu pirmajām un sestajām klasēm?
1930./31. gadā, kad Ķēniņa kungs vēl nebija mini-
stris, uz katrām 100 pamatskolu pirmajām 1klasēm
latviešiem- visā valstī caurmērā bija 42 sestās kla-
sesi. 1931./32. gadā uz 100 pamatskolu pirmajām
klasēm bija 43 sestās klases; 1932./33. gadā — tā-
pat 43 sestās klases. Tā tad progresa nav nekāda.
Redzams, ka baudīt pilnu pamatskolas izglītību nav
iespējams ne pusei latviešu jaunatnes.

Protams-, atsevišķos apgabalos apstākļi ir dažā-
di. Rīgā pamatskolās uz 100 pirmajām klasēm ir
89 sestās klases. Tas ir normāls stāvoklis; tā va-
jadzētu būt visā valstī. Turpretim Vidzemē uz 100
pamatskolu pirmajām klasēm ir tikai 55 sestās kla-
ses, Zemgalē — 46, Kurzemē — 41 un Latgalē

— tikai 23 sestās klases. Ta tad pilnu pamatskolas
izglītību Latgales latviešu bērniem nav iespējams
baudīt ne vienai ceturtai daļai.

Ko tad ir darījusi nacionālā valdība ar savu na-
cionālo ministri? Vai ir gādāts par to, lai Latgalē
izglītības līmenis- tiktu pacelts uz augšu?

Visā valsts apmērā apkarojamām tautībām, kā,
piemēram, žīdiem, pamatskolas uz 100 pirmajām
klasēm ir 65 pamatskolas sestās klases, vāciešiem
— 56. krieviem — tikai 20. Par to arī jāgādā un
jārūpējas, lai Latgale ne tikai latviešiem nāktu klāt
6 klašu pamatskolas, bet lai mums nebūtu neiz-
glītotu pilsoņu arī cittautiešos. Tas ir kauns Latvi-
jas republikai, ja kadaitautībai viņas robežās ir tik
mazs procents iedzīvotāju, kas beiguši pilnu pamat-
skolas kursu.

Kāds ir bijis darbs skolā? Mēs zinām, ka pēc
mušu pastāvošajiem likumiem normālā klase ir ar
vienu nodalu un 40 skolēniem, kas tanī mācās. Tā
tad maksimālais skolēnu skaits ir 40. Pielaiž arī di-
vas nodaļas, viena klasē, bet tad tur var būt tikai
30 skolēnu. Kādas ir tagad darba attiecības? Lat-
viešiem viena nodaļa ir tikai 54%' no visām klasēm
— tas ir drusku vairāk par pusi, žīdiem — 84%,
vāciešiem — 76%. Ar divām nodalām klašu lat-
viešiem ir 36%, žīdiem 14%; vāciešiem — 16%.
Ar trim nodaļām latviešiem ir 5%, ar četrām līdz
sešām nodaļām — ari 5% ; tā tad 10%i klasēs jā-
strādā ar vairāk nodaļām, neka likumā noteikts. Zī-
diem pāri par divām nodaļām- ir tikai 2% klasēs,
vāciešiem — 4%, ar 3 nodalām un 4% ar 4—6
nodaļām.

Ir jau viegli skaisti izrunāties un jauki izrakstī-
ties par tautasatmodu, ir jauki runāt par to, ka lat-
viešu kultūra jāveicina, bet kad jāliek rokas pie dar-
ba, tad neredz un nezina, kur ķerties klāt, ko darīt.
Nezina, ka janoverštads stāvoklis, lai nenotiktu tā-
da

^
pārestība skolotajiem un skolēniem, ka vienam

pašam skolotajam jāstrādā ar 6 nodaļām- un pārāk
lielu skolēnu skaitu.

Tādu klašu, kur ir tikai līdz 20 skolēnu klasē,
latviešiem ir 24%, žīdiem — 38%, vāciešiem —
317o\ Klases, kurās ir _tikai līdz 20 skolēnu, ir pā-
rak mazas klases, un mes neesam tik bagāti, lai tā-
das klases uzskatītu par_ normālām; par normālām
uzskatamas klases, kuras ir 21—40 skolēnu. La-
tviešiem tādu ir 57%, žīdiem 1 — 55%, vāciešiem
— 61%, bet klašu, kūjas mācās 40 līdz 60 skolē-nu, t. i. pāri par normālo mēru, latviešiem ir 17%,
žīdiem — 7%, vāciešiem — 8%. Tālāk, tādu
Masu, kuras skolēnu skaits ir no 60 līdz 100 un pāri
p_ar 100, latviešiem- ir 2%, bet vāciešiem un žīdiem
tādu klašu pavisam nav.

Ir skolas, it īpaši Latgalē, kurās 4—5 un pat 6
nodaļas ar 100 un pat pāri par 100 skolēniem: jāmāca
vienarn pašam skolotajam. Tādiem apstākļiem ne-
vajadzētu but vietai mušu zemē, un nacionālās at-
modas valdībai, ja ta būtu bijusi modra, vajadzētu
to redzēt, un viņas_ modrajam ministrim vajadzētu
šo nenormalību novērst Tas nedrīkstēja notikt; to
vajadzēja novērst jau tūlīt otrā trešā dienā pēc mā-
cību sākšanas. Ko inspektori ir darījuši? Par vel-
ti maizi ed, ja neredz, kādas nenormālības notiek,
un necenšas tas likvidēt!

Skolēnu skaits obligātoriskas mācības skolās
pieaudzis par 10%, skolotāju skaits — par nepil-
nus. Saprotams, ka tada_ gadījumā iznāk, ka vie-
nam skolotajam dažas skolas jāstrādā ar pārāk lie-
lu skolēnu skaitu. Nav pieņemts vajadzīgais skaits
pastāvīgu skolotāju, par skolotāju vietas izpildītā-jiem pieņemti intelligentie bezdarbnieki ar bada al-gu — 57 latiem mēnesī.
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Pamatskolu skolotajiem vispār algas samazi-nātas. Nav stājies speķa likums, kas viņus pielīdzi-
nātu valsts un vašvaldības darbiniekiem. Visi pa-
gastu rakstveži saņem algu_ pēc XI kategorijas, betskolotajiem šī likuma speķa nākšanu arvien atliek.Viens labums ir nācis — ka lauku skolotājiem' ta-gad algu izmaksa valsts. Skolotāji ar to lielā mē-
ra ir apmierināti un arī slavē aizgājušo izglītības mi-
nistri ka savu draugu, kas viņiem šai ziņā palīdzējis.Latviešu pamatskolas ir 8% cittautiešu skolē-nu — _ 12.367 skoleni,_bet latviešu cittautiešu pa-
matskolas ir 1710 skolēnu, no tiem jauktu tautībuskolas — 1115 bērnu; citas skolās diezgan maz.
Krievu pamatskolas ir 309 latviešu skolēni, vācuskolas — 271 skolēns, poļu — 8, baltkrievu —7. Samēra ar pirmajiem mušu valsts gadiem šis
skaits ir stipri krities, bet toties stipri ir pieaudzis
cittautiešu skolēnu skaits latviešu skolās. Līdz arcittautiešu skaita pieaugšanu latviešu pamatskolāspieaug cittautiešu skaits arī latviešu vidusskolās
Abu parādību starpa cieša sakarība.

Bija liela brēka par ģimnāzijām, ka to cittautie-
šiem esot pārak daudz, bet latviešiem — pārāk
maz. Vai ta ir? Valsts uztur pavisam 50 ģimnāzi-
jas — 38 latviešu un 12 minoritāšu, vai, procen-
tos ņemot, 76% latviešu un 24%, minoritāšu, Vai tas
neatbilst iedzīvotāju skaita attiecībām!? Mums jau
jaruna tikai par valsts uzturamām skolām — par
pašvaldību uzturamam runās pašvaldības, un par.privātam, privātu organizāciju un privātu personu
skolām mums arī nevajadzētu runāt.

Varbūt, minoritātēm skolas ir lielas un latvie-šiem mazas? _ Stastistika rada, ka latviešu ģimnā-zijas ir ikkatra caurmēra 148 skolēni, krievu ģimnā-zijas — 126, poļu — 104, žīdu — 102, vācu
— 101, baltkrievu — 78. Latviešiem valsts uz-turamu ģimnāziju ir tik, cik tiem procentuāli pienā-kas, un skolēnu skaita ziņa tas vislabāk apmeklētas.

Pārak daudz cittautiešu- spiežoties iekšā latvie-
šu ģimnāzijas! Ta rodoties tā netaisnība, ka mino-
ritātes saņemot savu vidusskolu vajadzībām divkār-
tīgi, jau skolojot tos bērnus, kas iet latviešu ģimnā-
zijas, un saņemot vel savamģimnāzijām attiecīgudaļu, proporcionāli iedzīvotāju skaitam.

Tik traki nav! Ja apskatāmies, cik cittautiešu
iet latviešu ģimnāzijas, tad dažādos apgabalos da-žāda aina. Rīga 2 valsts ģimnāzijās- kopā ir tikai
13 cittautiešu

^
kas būtu 2%. Četrās pilsētas vidus-

skolas ir vairāk — pavisam 160, kādi 7%: 8 pri-vātas ģimnāzijas, kopa rēķinot, 79 cittautieši, tā tad
1/0'.

Kurās skolās tad ir vairāk cittautiešu? — IVģimnāzijā — 51; taisni 10%'. Laikam šai ģimnā-
zijai k kādas īpašības, kas pievelk cittautiešus. Tā
ir trūcīgo aprindu skola, un arī minoritāšu trūcīgo
aprindas labprāt šai skolai uztic audzināt savus bēr-
nus. — III ģimnāzija skolnieču 1190, cittautiešu —47. Tā ir meiteņu skola, ar praktisku nodalu meite-nēm, kura arī viens otrs no minoritātēm, tā kā vi-ņiem pašiem attiecīgas skolas nav, sūta savus bēr-nu^ . — Raiņa ģimnāzija — 19 cittautiešu, tā tad
10%. Vakara skola, strādnieku skola, kur vispār
nešķiro cilvēkus un arī skolēnus pēc tautībām —ta pievelk arī minoritāšu pieaugušos strādniekus,kāmi alkst izglītības. — Dzeņa ģimnāzijā — 32cittautieši, t.i. 25%. Te varbūt ir savi komerciāli
apreķini. _ Mūsu III Saeimas izglītības kommisijai
nacas but drusku ar šo skolu darīšanās, un mumsari ir skaidrs.ka viens otrs, kas savā ģimnāzijā ne-tiek pāri uz nākošo klasi, Dzeņa ģimnāzijā tiek vie-
gli uz priekšu; tapec viegli izskaidrojams, kāpēc
tur tik daudz cittautiešu. — Beķera ģimnāzijā —
10% cittautiešu. Ta tad par šīm 5 skolām iznāk
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11%', bet par visam citam- Rīgas vidusskolām —? tikai 4% cittautiešu. Tā tad ne tīri latviešu kultū-
ras tieksmes saista cittautiešus Rīgā pie latviešu
ģimnāzijām, bet te ir pavisam citi aprēķini, kam,
acīmredzot, k diezgan liela loma.

Vidzeme ir tikai latviešu ģimnāzijas — kā-
das 13. Tomēr visas šais Vidzemes latviešu, ģimnā-
zijas kopa ir tikai 46 cittautieši, t. i. 3%. Kā re-
dzat, Vidzeme dzīvojošie cittautieši nemaz tik ļoti
nekrīt uz latviešu ģimnāzijām, bet uzmeklē savas
ģimnāzijas. Tikai Pļaviņas ir 10 cittautiešu latvie-
šu ģimnāzijā, jeb 9% no skolēnu skaita. Lubānā,Rūjiena un Sigulda nav neviena cittautieša latviešuģimnāzijas. Tas ir tīras nacionālas latviešu- ģimnā-
zijas. Limbažos ģimnāzija ir 1 cittautietis, Salac-
grīva, Valka un Madonā — ikkatrā 2, Cesvainē— 3, Valmiera, Smiltene, Jūrmalā — 5, Cēsīs —
11 jeb 5% no visiem skolēniem. Tā tad Vidzemē
loti maziznak latviešu kultūras patērētāju cittautie-
šu starpa.

Kurzemē latviešu ģimnāzijās ir 11% cittautie-šu. Tur cittautiešu iedzīvotāju ir vairāk. Viņiemir gan savas ģimnāzijas Liepājā, Kuldīgā, Ventspilī,bet tomēr, ka redzam, cittautiešu procents latvie-
šu ģimnāzijas ir lielāks arī šo pilsētu skolās. Saldūģimnāzija 8%, Ventspilī un Liepājā — 9%t cittau-
tiešu, Talsos — 11%, Kuldīgā — 12%! un Aiz-pute, kur nav cittautiešu ģimnāzijas — 28%.
,n^ Zemgale latviešu ģimnāzijās jūs- atradīsit kopā
10% cittautiešu, Subates un Jelgavas izglītības bie-
drības skolas vien — pa 24%.

Ko redzam Latgalē? Par Latgali kliedz, ka turikkatra pilsēta esot pa 3 un 4 ģimnāzijām. Un to-mēr nekur nav tļk daudz cittautiešu latviešu ģimnā-zijas ka Latgale! Aglonā — stingri katoļticīgoģimnāzijā viņu ir 10%;, Rēzeknē — 11% Jaunag-
lonas sieviešu ģimnāzija, kas izturēta stingri katoļugarā — 14%', Viļakā - 15%, Balvos — 16%,Varakļānos — 22%, Ludzā — 24%; Daugavpilī—• 30%, Krāslava — 56%; un Kārsavā — 60%'.Ta tad dažas skolas nemaz vairs lāga nevar uzskatītpar latviešu ģimnāzijām.

Tautu tuvināšanas vai sakausēšanas aizstāvjidoma, kapar parauga ģimnāzijām uzskatāmas Kār-savas, Krāslavas, Aizputes, Subates ģimnāzijas. Pēc
viņu domam tādam vajadzētu būt visām ģimnāzijām,
kur tad no visam tautībām, pēc Skalbes vārdiem,
izaugtu Latvijas nācija, kas darītu Latviju stipru.Kārsavas ģimnāzija ir 60 skolēnu; latviešu — 24zīdu — arī 24, krievu — 6, poļu — 5, leitis— 1. Ta tad 60% cittautiešu un 40%l latviešu. Kasman galvos, ka šie 60%; cittautiešu pakļausies 40%latviešu iespaidam? Vai nepanāks taisni pretējo"?
Viena lieta bus garantēta: mācības valoda būs la-
tviešu. Šie žīdi, krievi, poļi un leiši būs vismaz pir-majos gados pusmemi, jo latviski pienācīgi nepratīs.
Arī latvieši nepratīskrievu valodu, bet nezin, vai
dnzak latvieši neiemācīsies- krieviski, nekā žīdi poļikrievi un leiši — latviski, un vai šī ģimnāzija ar
laiku neizvertisies no parlatviskošanas iestādes par
pārkrievošanas iestādi? Es negribētu, ka tā izvēr-stos par vienu vai par otru. Ikkatram ir tiesības iz-augt par to, kura tautība un ģimenē viņš ir iedzi-mis un ieaudzis. Es neceru nekā laba no šādasKārsavas ģimnāzijas, un nupat ir zināms, ka Kārsa-
vas ģimnāzija ar visu šo sajaukto skolēnu sastāvu
esot attīstījies stipri nacionālsociālisma gars. Tāpat
ari Malnavas lauksaimniecības vidusskolā. (Starpsau-
ciens.) Mežaraupa kungs arī to zina. Krāslavā pa-
visam 123 skolnieki; latviešu — 54, žīdu — 35helkrievu — 9,_ baltkrievu — 2, poļu — ls'leišu — 4 un vēl 1 cittautietis. 56% ir cittautieši!Vai no tas ari iznāks veļama mācības iestāde?
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Es nebaidos, ka Beldava kungs no cittautiešu
konkurrences kultūras un praktiskā dzīvē. Konkur-
rence nāks, lai jaunatne aug kopā, vai arī atsevišķi.
Konkurrence ir ļoti laba lieta, un pļaujas laiks kon-
kurrencei _ nak tad, kad jāpieteicas uz kādu vietu;
tad izradās, kas stiprāks latviešu valodā un vispār
zinības_ un veiksmes. Par ļaunu tas nenāks, ja vie-
na otra vie_ta_ cittautietis izkonkurrēs latvieti. Pro^
tams, ne tāda ziņa ka Valmierā, kur ievēlēts vācu
prāvests. Nezin, vai viņš ar savām gara spējām
vai citu ko ir izkonkurrējis latviešu kandidātu.
(Starpsauciens.)

Aizputē no 57 skolniekiem latviešu ir 41, žīdu
— 13, vāciešu — 3. Tur latviešiem vēl ir pār-
svars. Aizpute —_ maza pilsētiņa, tur trūcīgie
paliek sava ģimnāzija, bagātnieki, ne žīdi, ne vācie-
ši, ne ari latvieši tur savus bērnus- nesūta — tie
tos ved uz Liepāju, vaiarī uz Rīgu, katrā ziņā sa-
vas tautības skolas. Ta būtu dabiska attīstība, ko
nederētu traucet,_un tai būtu jāpastāv.

Tāpat Subate, tagad Ilūkstē, no 83 skolniekiem
63 latvieši un 20 cittautiešu — taisni trūcīgākās
iedzīvotāju daļas, no visām tautībām. Mazas tās
skolas ir, bet tam jāpastāv.

Visdabiskāk būtu, ja katra tautība vispārīgo iz-
glītību baudītu sava valodā, tāpēc ģimnāzijām jābūt
šķirotam pec tautībām. Mazās pilsētiņās- tas nav
iespējams. Tur tad ka mazākais ļaunums būtu pie-
laižamas jauktas ģimnāzijas. Mēs tam pretim ne-
strādāsim, ka latviešu ģimnāzijās ar labu prātu no-
dod savus bērnus arī cittautieši — vai nu tāpēc,
ka savas_ tautības ģimnāzija viņiem ir tālu, ka uz to
savus_ bērnus sūtīt viņiem nav iespējams, vai arī
aiz kādiem citiem iemesliem.

Būtu labi, ja lielākās pilsētās, kā Krāslavā, kur
attīstās lielākas ģimnāzijas, varētu iekārtot kopēju
audzināšanu un šķirtu mācīšanu. Varbūt tas tips
dotu vislabākos panākumus. Kopējai mācīšanai cit-
tautiešu skolēni nav sagatavoti jau valodas ziņā, un
arī mācības viela visām tautībām nav ņemama vie-
nāda. Ikkatrai tautībai ir sava lasāmā viela, sava
literatūras un ari vēstures viela. Tā tad kopēja mā-
cīšana nav iespējama, bet kopēja audzināšana gan
varētu but. _ Mums varētu būt tādas ģimnāzijas, kā-
das sākumā bija Liepājā, kur parallēlklasēs mācīja
viena latviski, otrā vāciski un trešā krieviski. Va-
rētu būt, piemēram, tā, ka a klasē mācītu latviski,
b klase — vāciski, c klasē — krieviski, bet
vaļas brīžos — visi kopā pagalmā, atpūtas telpās.
Tāpat izrīkojumos, prieka brīžos — visi kopā. Tā
būtu kopēja audzināšana, bet šķirta mācīšana. Dzi-
mumu ziņā tāda ir Rīgas pilsētas II ģimnāzija, kur
uzņem zēnus un meitenes, bet māca zēnus savā kla-
se, un meitenes — savā; visa cita skolas dzīve
norit kopā. _ To viņi sauc par kopēju audzināšanu
un šķirtu mācīšanu. Varbūt šai ziņā būtu labi panā-
kumi, jā vienas tautības jauniešus pieradinātu pie
otras tautības savādībām, īpatnībām un visos ie-
audzinātu iecietību, panesību un ari kopēju garu. Ar
piespiestu kopēju mācīšanu tālu netiksim. Ar to ie-
potēsim tikai naidu — to naidu, ko vecā rusifi-
kācijas skola iepotēja gan skolotājos, gan skolēnos.

Ja paskatāmies, cik cittautiešu ir mūsu ģimnāzi-
jas, tad redzam, ka vāciešu visās latviešu ģimnāzi-
jās ir 83, no visa vācu ģimnāzistu skaita 7%L Pavi-
sam vāciešu ģimnāzistu ir 1225 — ne vācu ģim-
nāzijās vien, bet vācu, latviešu un krievu ģimnāzi-
jās kopā. Žīdu ģimnāzijās vāciešu nav, bet krievu
ģimnāzijās ir. Lielkrievu ģimnāzistu latviešu sko-
lās ir 131 jeb 12%' no visa lielkrievu ģimnāzistu skai-
ta — 1127. Baltkrievu ir 18 no visiem 153; tā
tad baltkrievu ģimnāzistu ir 12%. Poļu — 114
no visiem 1136, tā tad 26%. Tā tad samērā latvie-
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šu ģimnāzijas ir visvairāk poļu. Žīdu ir 417, bet žī-
du skaits vispār ģimnāzijās ir 2050, tā tad 20%. 33
igauņu apmeklē latviešu ģimnāzijas, kurieni pašiem
savu ģimnāziju nav.

58 latvieši mācās cittautiešu ģimnāzijās. Pēc
pareiza aprēķina tie būtu jāatvelk no cittautiešu sko-
lēnu skaita latviešu ģimnāzijās, jo tos skolo cittau-
tieši. Iznāk tā, ka latvieši savās ģimnāzijās skolo
743 cittautiešus vai 14%'.

Pavisam operatīvā daļā mazākuma tautībām at-
vēlēts 642.992 lati. Lai minoritātes nesaņemtu pa-
balstus saviem skolniekiem divkārtīgi, tad taisnības
princips prasa, _ lai viņiem izsniedzamo pabalstu
summu samazinatu_ par 14%, t. i. par 87.500 latu.
Par šādu samazināšanu varētu runāt, ja tas būtu
paredzēts likuma. Izglītības kommisijā strādāja pie
šāda likuma, bet Ķēniņa kungs to sabotēja, nāk-
dams uz kommisijās sēdēm un teikdams garas runas,
kuram, ka man liekas, nebija nekāda sakara ar pa-
šu lietu. Ta kommisijā pie likuma izstrādāšanas ne-
tika

^
Kommisijā tika izteiktas domas par to, ka

grozāms mazākuma tautību_ izglītības likuma 2.
pants, atzīmējot, ka no pantā minētās summas jā-
atņem atlīdzība par tiem skolēniem, kas bauda izglī-
tību latviešu skolās.

Kā mazākuma tautības pašas savā starpā no-
kārto jautājumu par tiem, kas vācieši būdami, mā-
cas krievu skolas, krievi būdami vācu skolās, žīdi
— krievu un vācu skolās — tā ir viņu pašu da-
rīšana; lai viņi paši izrēķinās savā starpā, mums
gar to nav daļas: mēs varam ievērot tikai to cit-
tautiešu skaitu, kas mācās latviešu ģimnāzijās.

Komimisijā tika ierosināta doma par to, ka va-
rētu samazināt pārvaldes, bet tad būtu jāgroza li-
kums. Uz pastāvošā likuma pamata to nekādi ne-
var izdarīt.

Pamatskolēnu skaits ir pieaudzis par 10%', ģim-
nāziju skolēnu skaits ir pavisam sarucis. Tikai krie-
viem un baltkrieviem tas ir mazliet pavairojies. Vā-
cu ģimnāziju skolēnu skaits ir samazinājies par 319,
žīdu — par 192, krievu ģimnāzijās — pavairo-
jies- par 36, poļu — samazinājies par 22 un balt-
krievu — pavairojies par 15 skolēniem'. Tas ir
ģimnāziju skolēnu skaits.

Ģimnāzistu skaits latviešiem ir gājis mazumā
par 8%._ Te vainīga lielā skolas nauda. Vāciem tas
samazinājies par 10-%. Tā tad krize smagi ir skā-
rusi ari vietējos vāciešus. Krieviem skaits pieau-
dzis par 6%, poļiem — samazinājies par 5%i un
žīdiem 1— arī samazinājies par 6%. Šai lietā vai-
nojama augstā skolas nauda un pašreizējie krizes
apstākļi. Vai tā būtu apsveicama parādība? Sak'
— lai iet vairāk arodskolās. Bet tur ari mazāk
skolēnu. Ja nav tieksmes uz vispārējo izglītību, krīt
arī tieksmes uz aroda izglītību. Tā ir bīstama parā-
dība. Bīstama parādība, ka tik daudz skolēnu beidz
pamatskolu, un kur lai viņi tālāk iet? Ko viņi lai
dara, ja 13 un 14 gadu veci bērni neturpina vispā-
rējo vai aroda izglītību? Tagad pie mums jau aro-
da speciālisti ir bez darba; ko tad lai jaunatne vēl
dara?

Te tautas atmodas vīri, kā Krišjānis- Valdemārs,
Krišjānis Barons, Kronvaldu Atis u. c. būtu izlietoju-
ši visu savu valodas dedzīgumu, savu personīgo ie-
spaidu, lai atvieglotu tikt jaunatnei pie izglītības, lai
jaunatne līdz savam' 17; un 18..gadam, varētu palikt
uz skolas sola, lai ta nepaklīstu, neietu neceļus.
Mums tagad nav darba, ko dot pieaugušiem speciāli-
stiem. Jaunieši — izmesti uz ielas. Ko lai viņi
iesāk ? Šī polītika, kas izpaužas budžeta skaitļos un
vispārējos statistiskos skaitļos, rāda, ka pavisam
pretejaisnotiek mušu skolas, nekā to gribēja, nekā
to sludināja īstas tautas atmodas darbinieki.

30
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yarbut, bus uzlabojušies apstākļi skolas darbā,
varbūt, bus uzlabojušies audzināšanas paņēmieni?
Neka! Te nu Ķēniņa kungs bija kā radīts. (Starpsau-
cieni.) Ne Ķēniņš to krizi radīja, bet viņš varēja pa-
celt skolas līmeni, jo nevienam līdzšinējam izglītības
ministrim nav bijis tik lielas skolotāju uzticības, kā-
da

^
bija Ķēniņam, un neviens nebūtu varējis pacelt

mušu skolas uz augstāka līmeņa tik labi kā Ķēniņš.
Vai viņš tās ir pacēlis? (Starpsaucieni.) — Ku-
ra reizē? Ja es kavēju apgriezt minoritāšu tiesības,
nekur es neesmu kavējis pacelt skolas darbu. Visa
ta organizācija, no kuras es nāku, bija viņam' pie ro-
kas un palīdzīga ar padomiem, būtu bijusi palīdzīga
arī ar darbiem; bet kas ir? Visi, un laikam ari ši-
nī Augstajā namā visi būs vienis pratis, ka mūsu ta-
gadēja skola un skolotāji sekmju ziņā neiet uz priek-
šu, bet iet pat atpakaļ.

Vecie skolotāji izmirst. Tiem bija maza izglī-
tība, bet viņi bija ideāli skolotāji — gāja paši kur-
sos, mācījās no grāmatām. Ja iegāja pie veca sko-
lotajā, viņam dažreiz nebija galda, nebija krēsla, ne-
bija pat gultasbet pilni kakti grāmatu. — Ieiet ta-
gad pie skolotajā — tur redz mīkstas mēbeles, da-
žādas citas ērtības, bet grāmatu pa lielākai daļai ne-
redz. (Starpsauciens.) Keniņš varēja labot. (Ķ.
Kiršteina starpsauciens.) Ja 2 gadu laikā nevarēja
neka darīt, tad jau visa Latvijas pastāvēšanas laikā
ari neko nevarēs izdarīt!

Vai nevarēja_ pacelt skolotāju institūtus? Šīs
skolas izlaiž dzīve iedomīgus skolotājus: mēs esam
institūtu beiguši, mums ir vispārīgā izglītība, arī pai-
dagoģiska izglītība!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Dē-
ķen, laiks ir izbeidzies, bet ir. iesniegts priekšli-
kums —

pagarināt deputātam Dēķenam runas laiku vēl par vienu
stundu.

Vai būtu iebildumi pret runas laika pagarināša-
nu deputātam Deķenam vel par vienu stundu? Ie-
bildumu nav. Tas pieņemts. — Lūdzu turpināt!

K. Dēķens (turpina): Vecos skolotājus pensijā
ne mes esam izdzinuši, bet Ķēniņš ar savu pērnās
vasaras noteikumu,_kuru senāts atcēla. (Ķ. Kiršteins
no vietas: „Bet ta bija Jūsu doma izglītības kom-
misijā!") Izglītības kommisijā bija tā pati doma, kas
ir Universitātes satversmē. Bet Ķēniņš to darīja
pats pret mušu gribu un arī pret izglītības kommisi-
jās domam. Vecie skolotāji izmirst, un kas vēl ir
dzīvi, tos pērn Ķēniņš aizdzina pensijā ar saviem- no-
teikumiem, ko senāts ka jau teicu, atcēla.

Jaunajiem nav ne ideālisma, ne arī pašuzupurē-
šanās. Vecie skolotāji strādāja un strādā sabiedrībā
un arī literatūra — jaunos skolotājus maz manaari sabiedrība. Skolas darbs nav pacelts. Skolotā-
jiemnav kursu ne_ paidagoģija, ne arī psīcholoģijā.
Sai budžeta skolotāju kursiem nav ari paredzēti ne-
kādi līdzekļi, vardu sakot — nav ari gādāts par to,
lai skolotāji varētu papildināties. Vecos laikos sko-
lotāji, saņemdami nieka grašus, gāja kursos, gādāja
par labiem lektoriem,_uzaicinot no Pēterpils tā lai-
ka ievērojamākos zinātniekus taisni paidagoģija un
psīcholoģijā; tagad pie mums Latvijā psīcholoģijā
nostādīta pavisam vāji ka mūsu augstskolā, tā arī
mušu skolotāju institūtos, un neesam arī dzirdējuši, kano valsts puses būtu kaut kur sarīkoti kādi kursipsīcholoģijā.

Viena lieta ir, ko Ķēniņš atvēlēja, proti — darba
apvienības. Bet tanīs darba apvienībās piedalās pa
lielākai daļai atkal vecie skolotāji.. Jaunie skolotāji
darba apvienības un_ hospitešana maz piedalās un
tapec arī negūst nekādu pašpapildināšanos.

Programmas nav saskaņotas. Tur nu gan ne-
vajadzēja pusotra vai divu_ gadu laika, lai šīs pro-
grammas reiz pamatīgi pārstrādātu. (G. Zemgaļa
starpsauciens.) Programmas ir sastādītas vairāk
reižu, bet to, ko citi ministri, kas nebija skolotāji,
neredzeja .to- gan_Ķēniņa kungam, kas ir izgājis vi-
sas skolotāju pakāpes, vajadzēja redzēt. Kā jau tei-
cu, programmas vel līdz šim nav saskaņotas. Spe-
ciālisti ir sastādījuši ikkatrs sava nriekšmeta pro-
grammu

^
speciālisti saraksta mācības grāmatas, ne-

maz nerēķinoties ar to, vai skolēni programmu va-
rēs veikt._ Programmas pamatskolām ir tādas, ka
pat skolot_aji_ izkritīs cauri, ja viņiem būs jāliek ek-
sāmens- kāda cita priekšmetā. (Starpsauciens.) —Reinis Liepiņš jau nebija ministris; bez tam viņštaču ir demokrātiska centra cilvēks, tāpēc runājiet
jus paši ar viņu. Reinis Liepiņš nav mans cilvēks.

Ta tad jau pamatskolas programmās ir saliktas
tadas_prasības, _ka var tikai pabrīnīties. Saprotams,
ka mācības grāmatas sarakstītājs pieliek klāt vēl vi-
sas tas gudrības, ko tikai pats zina. Kas viss 13 un
14 gadu vecam 5. un 6. klases skolēnam jāiekaļ savāgalva, to mes nemaz nevaram iedomāties, nepašķir-stot mācības grāmatas. Un cik tāls viss tas ir mūsu

Latvijas dzīvei un tagadējiem laikiem-! Cik daudz
lieku un nevajadzīgu kramu ir šinīs programmās!
Saskaņotības — it_ nekādas.

Ta tad:_ skolotāji — bez ideālisma, program-mas
^ — pārspīlētas

^ mācības grāmatas — pār-spīlētas, metodes ziņā , — stipra atpakaļeja, vecu
vecas metodes. Mes, izglītības kommisijās locekļi,bijām paris stundas viena_skolotāju institūtā un re-dzējām, ka parauga stundas lieto vecu vecās meto-des. Neka no jauno laiku mēģinājumiem un virzie-niem. Tapec ari skolas darbs ir nesekmīgs, ir pār-pūlēšanas: lai gan klases darba laiks nav pagari-
nājies, stundu skaits tagad gandrīz tāds pats, kāds
bijā agrāk, bet vecos laikos,_kad mēs mācījāmies unmācījām, stunda bija 55 minūtes gara, un tagad tā irtikai 45 minūtes gara. Ta tad skolas iekšējais darbsnav uzlabojies.

Loti savādi mani pārsteidza kādā no pēdējām iz-
glītības kommisijās sedem izglītības resora vadītājsar savu izteicienu, ka skolai nav jāaudzina, bet tikai
jādod zināšanas. Man līdz šim bija tāda pārliecība,
ka skolasvispirmakais uzdevums ir audzināt. Ta-
gad izradās, ka resora vadītājs to neatzīst. Tāpēc
arī iznāk, ka mušu jaunatne ir maz audzināta, jo '
audzināšanu vairs neuzskata par galveno lietu; va-rot pavisam atteikties no audzināšanas. Tāpēc mēsredzam neaudzinātu jaunatni ekskursijās, neaudzinā-
tu jaunatni dzīve._ Skolas nepiegriež vairs vērību
audzināšanas jautājumiem. Tāpēc arvien dzirdam
par šaušalīgiem notikumiem, kur jaunatne ir iejaukta
zādzības un visāda bandītisma. Nekad jaunatnes ap-
rindas nav bijis tik daudz pašslepkavību kā tagad.
Skola neaudzina, nav audzināšanas.

Jaskolaneaudzina, tad skolotāji ari paši nav
audzināti. Bēdīgas lietas dzirdamas ari par skolotā-jiem. Trimpum_biež[ ziedo pārāk daudz. Daudz ķil-dojas. Politiska ziņa viņi par daudz slienas uz labo
pusi, sevišķi, vidusskolas. Atgādināšu tikai kādu pie-
mēru no kādas valsts vidusskolas — nesaukšu šo
skolu vārda, nedz arī attiecīgo skolotāju.

Kāds provinces laikraksts raksta, ka skolotājs
stundas skolēniem izteicies, piemēram, par deputā-
tiem runājot, ka deputāts profesors P. Zālīte esotsava ziņa pamatīgs krāpnieks un kā tāds — ievieto-jamscietuma. Viņa profesora grāds esot pirms karapar naudu nopirkts. Blodnieks esot īsts ļaužu mā-nītājs, zemnieku gara tumsības izmantotājs. Strād-
nieku un zemnieku frakcija esot cietumnieku un kan-
dahstu klubs, „Visus viņus vajadzētu nošaut, nevis
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Saeima laist. Slavas dziesmas izpelnījušies vienīgi
berģisti. Tādus varot un_ vajagot laist pie likumdo-
šanas, bet nevis tādus cūkganus kā P. Zālīti u. c.
Saeimu vajadzētu atlaist un varu nodot tādu cilvēku
ka berģistu rokas." Avīzes redaktors iesūdzēts, bet
tiesa skolēni to apliecinājuši vēl sirsnīgāk. Ķīmijas
stundas skolotājs teicis, ka tagadējā Saeimā esot tikai
cūkgani,kuri ne gribot, ne varot ko darīt. Latviju va-
rot glābt tikaigudrs un sapratīgs diktators. Pie stū-
res vajagot nākt berģistiem, kuri esot īsti nacionā-
listi. (Starpsauciens.) — Ķadēļ prezidents tā intere-
sējies par hitlerismu? — Uz augšu tikt varot tikai ar
bledīšanam un dažādam machinācijām. Piemēram
profesors Zālīte savu doktora grādu esot ārzemēs
par naudu nopircis. Tāpat arī deputāts Blodnieks
ticis Saeima, izmantodams vēlētāju gara tumsību.
Tie_ skolēni, kuri šādiem uzskatiem nepiekrīt, terro-
rizeti gan ar atzīmēm, gan pieķeršanos, Skolēni to
apliecina. Redaktors pierādījis, ka viņš rakstījis pa-
tiesību; viņš arī attaisnots.

Tādu gadījumu visdusskolās ir vairāk.
Audzināšanā atgadās arī fiziska iespaidošana.

Par to arī Saeimas izglītības kommisijā ir bijušas
plašas pārrunas, un ir bijis stipri daudz materiālu.
Tasviss stāv sakarā ar atgriešanos pie vecām me-
todēm.

Arī Universitātē nav labāk. Līdz šim tur val-
dīja korporeļi, bet tagad jau tur sāk atklāti paust na-
cionālsociālisma idejas-. Man ir studentu laikraksta
„Universitas" 5. numurs, kur ir Leonīda Breikša
raksts „yiņu laiks ir klāt". Tur ir runa par Saeimu.
Lasām šādas gudrības: „Mūsu Saeima ar savu mū-
žīgo tukšību fabricēšanu un slinkuma un miegainī-
bas rekordu ir galīgi zaudējusi cieņu ne tikai tautas,
bet arī pašu politiķu acīs," — Saeimai viņi pārmet
miegainību un pilnīgu impotenci, ražīgā darba ne-
spēju un negribēšanu, mūžīgu andelēšanos, kliķēša-
nos un šķelšanos, tautas interešu nodevību, atse-
višķo partiju materiālo interešu pilnīgu hegemoniju
partautas interesēm u, t. t. — līdz bezgalībai. —
„Mūsu deputāti apzināti negrib un nevar spriest par
Latvijas valsts lietām objektīvi, jo viņus ar partiju
sien neskaitāmi mīlestības zvēresti, kurus- aizmirst
viņi nedrīkst ne uz sekundi, ja negrib, lai partija vi-
ņus aizsūta ganos. Tāpēc šie 100 cilvēku pāri par
visu stādīdami savu mūžam izsalkušo partiju apetīti,
viņu labā apbrīnojami cītīgi un bez mazākās sirds-
apziņas gan slepus, gan atklāti notautas labuma
klēts stiepj un nes laukā visu,kas vien tur atrodams.
Šo 100 darbinieku pūļu dēļ Latvijas finanču un saim-
niecisko rezervju medus pods ir iztukšots tik pama-
tīgi, ka no tā pat ar vislabāko gribu vairs nevar ne-
kā izkasīt." '?— Šai nebūšanai galu darīs jaunatne:
„Mūsu polītiskās dzīves negodīgums, dēmagoģija,
savtīgums, sirdsapziņas trūkums no vienas puses un
neapslēpjama-laupīšanaskāre no otras puses — visas
šīs īpašības, kas agrāk lika jaunatni atturēties, no
līdzdalības mūsdienu politiskā dzīvē, tagad liek tai
izjust visdziļāko riebumu un sašutumu un gribu kā-
dā dienā sacīt savu vārdu. Mūsu dienu jaunatne ir
pārāk ilgi klusējusi. Vārds viņai būs jādod, un ja
to nedos, viņa gan pratīs to paņemt pati, kā viņa to
bija pratusi darīt atbrīvošanas cīņās." — Šī būs otra
atbrīvošanas cīņa! Un uz karoga, kas vedīs jau-
natni cīņā par vienotu, stipru valsti, būs rakstīts:
,.Par tīrību un godīgumu mūsu politiskā dzīvē." —
„Šinī cīņā jaunatne liks noiet dibenā tam plostam,
kura vārds ir sagandētā demokrātiskā iekārta — un
uz kura sakāpušos politiskos spekulantus un ierāvē-
jus vairs negrib turēt un nest tautas gribas straume.
Šinī cīņā jaunatne sodīs ar izstumšanu no polītiskās
dzīves visus tos, pie kuru pirkstiem pielipuši tautas
sviedri un asinis."

Redziet, demokrātiskā iekārta esot sagandēts
plosts, un uz šāplosta esot simts politisko spekulantu!
Jaunatne, augstskolas jaunatne, kas dzīvo no tautas
grašiem, to plostu gāzīšot bezdibeņa.

Kadprorektors Baloža kungs nolēma šā raksta
deļ žurnāla numuru aizliegt izplatīt, tad pret to sa-
cēlās visu šo zelta jaunatnes zēnu dusmas, un pro-
rektors nevarēja savu nodomu realizēt.

Šīs lietas augstskolā iet pat tik tālu, ka dziedot
„Gaudeamus", izlaiž to pantu, kur ir runa par repub-
liku. Nesen, nobeidzot darbu augstskolā, svinīgā ak-
tā šis pants atkal izlaists. Krievu laikā, saprotams,
to pantu nebija brīv dziedāt, bet tagad būtu pienā-
kums to dziedāt, tomēr, kad konkordieši to uzsākuši,
korporeļi sākuši jaukt. Arī pats rektors, kas visu
laiku, „Gaudeamus" dziedot, turējis savu cilindri ro-
ka, uzlicis to galvākad dziedāts republikas pants.
Nav brīnums, ka mūsu zelta jaunatne arvien vairāk
nosveras uz fašistu un nacionālsociālistu pusi, jo to
tā audzina.

Arī mācības ziņā ir proesori, kas nav piemēroti
savam vietām. Saprotams-, mums ir ari ļoti daudz
profesoru, kas godam izpilda savus uzdevumus, kas
ir_ izcīnījuši sev vārdu nevien pie mums un mūsu tu-
vākiem kaimiņiem, bet ari visā Eiropā un pat pāri
Eiropas robežām. Tomēr augstskolā ir arī mācības
spēku kuri nav savās vietās, kuriem pašiem būtu jā-
piemācās, lai varētu strādāt. Tagad nu ir izdevība
dabūt pirmklasīgus spēkus no tiem, kas Vācijā pa-
dzīti. Bet vai mūsu augstskola te ko darījusi? Sa-
protams, ka nē, un nekā arī nedarīs. Ja tur valda
Hitlera gars, tad jau Hitlera padzītos, kaut ari pirm-
klasīgos spēkus, Latvijā neielaidīs.

No visa tā redzam, ka skolās vajadzīgo sekmju,
ko mēs vēlētos redzēt, neredzam. Mēs neredzam,
ka skolas darbs ietu uz augšu, ka skolas izplatītos
vairāk, lai tās būtu visiem pieejamas, lai visiem būtu
pieejama izglītība, lai1 jaunatne bezdarba gadījumos
varētu baudīt izglītību. To mēs neredzam.

Ne jau nu tas viss vienā dienā saniedzams. Bet
ari to, ka šai virzienā kas būtu uzsākts, mēs nere-
dzam. Ir gan ļoti daudz skanīgu lietu un pasākumu,
kas nav novestas galā. Piemēram — skolu tīkla ra-
cionālizēšana. Ko visu no tās gaidīja, kā par to ga-
vilēja! Te būšot īstais glābiņš! Dažās vietās sko-
lu esot par daudz, dažās atkal par maz. To nu ta-
gad varēšot visu racionalizēt. Sēdēja, sēdēja, bet
kad šī lieta nonāca izglītības kommis-ijā, tad izrādī-
jās, ka racionālizēšanas vietā grib izvest skolu sa-
mazināšanu un tikai fiska interesēs, un kur izglītības
lietās valda tikai fiska intereses, tur vairs nav labi.

Nelaime ir arī tā, ka tur, kur tie jaunatradušies
nacionālisti ķeras klāt, tur viņi visu novazā un sa-
gandē, ari to, kas tautai bijis svēts. Tas pats Māras
baznīcas gailis būs tā nojāts, ka neviens tam vairs
negribēs mugurā sēsties, un viņš arī nevienu vairs
nekur nevarēs ne aiznest, ne ienest.

Tāpat tautas atmoda ir tā vulgārizēta, ka taisni
žēl, bet nekur tā tomēr nav jūtama un redzama, pa-
stāv tikai iedomās un fantāzijās. Šis cildenais un
slavenais vārds tagad ir pilnīgi novazāts. Tie paši
dziesmu svētki — vai tie bija tautas svētki? Vai
tā bija kāda tautas atmoda? Vai tie bija tādi dzie-
smu svētki, kādi bija 60 gadu atpakaļ? Igauņu tau-
tas dziesmu svētki bija tādi, kuros piedalījās visa
tauta. Mūsējos strādniekus neredzēja — neredzēja
ne pilsētas, ne lauku strādnieku. Tie nebija visas
tautas svētki, tā nav nekāda tautas atmoda; tā ir
tikai plātīšanās ar skaļiem vārdiem. Jūs varat kliegt
un jūsmot: tā zeme ir mūsu,_tās pilsētas mūsu — ja
jūs iesit šo ceļu tālāk, drīz tā vairs nebūs; kliedziet,
cik patīk. Kad strādnieki to saņems, tad būs zeme
un pilsētas mūsu, Tautas lielāko dalu jūs atturat,

30*
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taisni atstumjot nost. Jūs novazājat tautas atmodas
vardu. Mums ir tautas universitāte, mums ir tautas
augstskola; demokrātiskais centrs ir iegādājis sev
īpašu tautas augstskolu — un to nosaucis par Kriš-
jaņa Barona augstskolu. Kas Krišjānim Baronam
gar šo tautas augstskolu, kur jūs gatavojat vietas
saviem krustdēliem? Vai Krišjānis Barons bija de-
mokrātiskā centra biedrs? (Starpsauciens.) Pastāv
tautas augstskolu biedrība, bet demokrātiskajam
centram ievajadzējās_ savas tautas augstskolu bie-
drības, Jus izdomājāt Krišjāņa Valdemāra tautas
augstskolu biedrību. Kas Valdemāram daļas ar jums
un ar jūsu tieksmēm pēc Rundāles pils? Jūs mūsu
tautas izcilāko, dižāko darbinieku vārdus novazājat
pa dubļiem. —

Arī tautas izglītību, kura katram tautas darbi-
niekam ir bijusi svēta lieta, jūs ar savu izglītības ne-
dēļu tikai profānējat. Jūs gribat, tāpat kā malēnieši,
gaismu uzreiz maisiem sanest bezlogu istabā. Vel-
tīgas pulēs!_ Arī šis pasākums izčibēs; tas nevar
zelt, un nebūtu arī pastāvējis, ja Gulbja kungs ne-
būtu atsaucis to padomi un visus tos kongresus. Tā
būtu bijusi vienkārši demokrātiskā centra filiāle, bet
nevis kāds tautas izglītības, kongress. Tā tad arī šī
tautas izglītības nedēļa nedeva tautai nekā.

Man žel, sap, ka-arī svēto mātes vārdu jūssākat
izmantot savasreklamas, vajadzībām, par māti pašu
konkrēti nerūpēdamies, mātēm pēdējo kumosu mai-
zes no mutes noraudami Vienu dienu gadā jūs zie-
dojat mātei principā, mātei teorijā, lai tad tās 364
dienas, un šo pašu dienu klāt liekot, atkal varētu
likt badu ciest konkrētam mātēm, neskaitāmām mā-
tēm ar saviem mīluļiem.

Lūk, tādu polītiku mēs jums līdz taisīt nevaram,
un uz šādas politikas pamatotu budžetu mēs neva-
ram atbalstīt!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija): Go-
dātie deputātu kungi! Man grūti runāt pēc Dēķena
kunga, kurš visu savu mūžu — es uzsveru — visu
savu ilgo mūžu ir ziedojis Latvijas skolai. Viņš
daudz ir strādājis skolas darbā, un tā kā arī es esmu
viena laika ar viņu darbojies, viņa svētīgo darbību
labi pazīstu, tad dziļa cienībā noliecu savu galvu vi-
ņa priekša.

Tomēr man jāsaka, lai cik pamatīgi viņš arī ap-
skatīja mušu skolu polītiku, tomēr visumā es viņam
šur un tur nevaru piekrist.

Es nevaru piekrist Dēķena kungam tur, kur viņš
pieskaras Ķēniņa kungam. Arī es neesmu aizmie-
dzis acis pret Ķēniņa kunga skolas darbību. Tomēr
man jāsaka, no šī Augsta nama katedras jāliecina,
ka Ķēniņa kunga darbība kā ministra darbība, tā po-
lītika, tas vispārējas skolas politikas līnijas, ko Ķē-
niņš ir ieturējis, ir pareizas,

Runājot šeit par_Ķēniņu, es nebūt neskatīšos uz
dažam lietam, piemēram, Rundāles pils lietu, tāpat
arī nerunāšu par tiem 2000 latiem, ko viņš gribējis,
lai viņam piešķir no kultūras fonda par kādu viņa
darbu, Es domāju, ka uz to mums nav jāskatās.
Katrs, kaskadu darbu ir darījis, par savu darbu var
prasīt zināmu atalgojumu. Protams, ja pats darba
darītājs to pieprasa, tad var visādi uz šo lietu skatī-
ties, bet viens ir skaidrs — ja Ķēniņa kungs kā šī
darba_autors ir pieprasījis sev algu, ir pieprasījis to
sev ka rakstnieks, tad viņam arī pienācās to saņemt
tāpat ka kuram katram citam cilvēkam. Tas nav
nekāds noziegums.

Vienu gan varētu atzīt — ka Ķēniņa kungs savā
skolu polītika varbūt būtu varējis mazāk brammē-
ties; mazāk, ta sakot pašreklāmas, lai sevi pašu iz-

celtu un vairāk mierīgi strādātu. Tā viņš, varbūt,
būtu mazāk aizskāris un sacēlis pret sevi dažas ap-
rindas, īpaši minoritātes; bet par to nav, ko skumt,
tas īsti arī nav tik svarīgi.

Es pats esmu minoritāšu pretinieks, bet es do-
māju, ja kur mes Latvija varam kopā strādāt, tad
tas taisni ir skolas un izglītības lauks. Te mēs va-
rētu saprasties. Te mums vairs nav jādala nekādas
pilis. Pilis un zeme ir jau izdalīti, bet te ir vienkārši
jāstrādā izglītības un skolas darbā. Es esmu pār-
liecināts, ka skola ir vajadzīga visiem, kā latviešiem,
ta vāciešiem, žīdiem, poļiem un arī krieviem. Vi-
siem viņa vajadzīga. Ja kur ir mazāk gaismas, tad
tur izglītības ministrim tas vairāk jānes; piemēram
— uz Latgali. Latgale vēl smok garīgā tumsā. Vi-
ņa ir atkarīga no daudzām tumšām un latviešu dvē-
selei svešam varām. Še izglītības ministrim jānes
gaisma un jāizglīto.

Viens, kas jāprasa vispārējās izglītības laukā, ir
tas, ka skolai jādibinās tikai uz zinātni. Tai jābūt
pilnīgi neatkarīgai no baznīcas. Es uzsveru, ka sko-
lai jabut pilnīgi neatkarīgai no baznīcas. Jāsaka, ka
Keniņa laika tas ta arī ir bijis. Lai Dievs pasarg"
to tautu, kur skola ir atkarīga no baznīcas!

Es negribu aizskart un apvainot nevienu baznī-
cu, ne luterāņu, ne pareizticīgo, ne katoļu, bet to
mums rada visa pagātne. Par to liecina pat lielais
apgaismības laikmetsJFrancijā. Atcerieties Voltēru,
Zanu-Zaku Ruso! Kāds bija viņu liktenis? Atce-
rieties Kallašu un Barru, par kuriem Viktors Igo
(Hugo) runāja Voltera 100 gadu nāves dienā (30.
maija 1878. g„). Kāds bija viņu liktenis? Šausmīgs!
Unatcerieties tos ugunssārtus, kuru liesmas ir pacē-
lušas uz debesīm!

Es negribu apvainot baznīcu. Tas ir bijis viņas
gara. Bet tomēr mušu laikos darīt skolu atkarīgu
no baznīcas ir nevietā. Katram izglītības un gais-
mas draugam_ jāuzstājas pret to! Ja es tagad šai
Augstajā nama dzirdu, ka pēc Ķēniņa par izglītības
ministri janak garīdzniekam, tad Augstajam namam
jāsaka savs veto. Es saku savu veto, kamēr es vien
vel dzīvoju; es saku, ka skolai jābūt neatkarīgai no
baznīcas,

Bet tāpēc jau nebūs uz baznīcu un reliģiju ska-
tīties ar nicināšanu. Ne, reliģija ir izaugusi no da-
biskiem pirmsākumiem, viņai ir savs dibināts pa-
mats un mērķis, viņa apmierina cilvēka sirdi, tāpat
ka zinātne apmierina cilvēka prātu. Abām šīm lie-
tam tomēr jābūt apvienotām, tāpēc baznīca, it īpaši
etiķa nav jāizslēdz no skolas Bet ētikai arī vajaga
but zinātniskai, filosofiskai, ja tā varētu izteikties.

Kad es vakar Saeimā dzirdēju daudzos strīdus
Un daudzos lamas vārdus, ko šeit izsacīja viens de-
putāts pret otru, arī pret Ķēniņu un pret archibīs-
kapu Jāni (Pommeru) — jūs zināt, es neesmu archi-
bīskapa Jāņa draugs, bet _par tiem apvainojumiem
un arī par to, ko velak pārmeta dzejniekam Skal-
bem,_ man bija jānosarkst. Tas ir kauns šai Augstajā
nama! Dzejnieks Skalbe ir dzejnieks. Skalbi es
cienu ka lirisku dzejnieku; viņš dzīvo ne politikā,
bet sava dzejas pasaule.sava pasaku valstī; tur viņš
ir absolūti neatkarīgs ķēniņš.

Kungi, viens otrs no jums gulēja aizkrāsnē, kad
mes Peterpilī radījām Latvijas valsti! Tur ir likti
Latvijas valsts pamati — Peterpilī, centrālā bēgļu
apgādāšanas komiteja. Tur pacēlās balsis par paš-
noteikšanos, par Latvijas valsti kā tādu. Viens otrs
no tagadējiem mušu tautībniekiem, piemēram Arveds
Bergs, Goldmanis un citi sākumā uzstājās pret to.
Viņi gribēja zemstes, landtāgus Tad radās dažas
personas, kuru starpā bija arī Kārlis Skalbe — dzej-
nieks Kārlis Skalbe (starpsaucieni), kas uzstājās par
pašnoteikšanos. Viņš ir maza auguma, bet kad viņš
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saka runatpar pašnoteikšanos, par Latvijas valsti
ka tādu, kādai tai jābūt, tad viņš, tā sakot, augtin
auga

^
Viņš runāja kā pravietis. Viņš skatījās nā-

kotne — tāles un sacīja: „Kamdēļ mums vajadzī-
gas zemstes? Vai mes, latvieši, reiz nevaram būtsvabadi, brīvi? Vai reiz mes paši nevaram noteikt
savu likteni, noteikt paši par sevi?" Viņš kā dzej-
nieks tad skatījās uz augšu, uz debesīm un teica: vai
reiz nevarētu but tā. ka par mums latviešiem būtu
tikai zilais debess joms? Skalbe var būt loti liels
— lielāks neka visi viņa nozaimotāji un apkarotāji.
Polītika viņš, varbūt, ir mazs, bet dzejā, savā īstajā
valstība viņš ir liels. (Starpsaucieni strādnieku un
zemnieku frakcijas solos,] Ka tādu es viņu apkampju
un dodu viņam savu skūpstu.

Deputātukungi! Pēc šāda ievada es vēlētos,
lai Saeima klutu īsts_Augstais nams, un lai tauta uz
to skatītos ka uz tādu, bet nevis ar nicināšanu.
Tas, ko tauta saka demagogi, kas iet apkārt un kūda
tautu, nav ciešams; tam jādara gals. Nevis tāpēc
to saku, ka es būtu pret runas brīvību — lai runas
brīvība valda; bet šādās lietās jāsaka savs vārds
tiesai. Vļņai jāaizsargā mūsu satversme — valsts
cieņa. _ Tāpat savs vārds jāsaka visādu demagogu,
leģionāru, ugunskrustiešu un citu lietās. Dēķena
kungs nolasīja dažas vietas no studentu izdevuma
..Universitas ". Arī provincē tiek izplatītas visādas
tenkas un_ baumas._ Tauta, jaunatne nezina lietas
īstos apstākļus. Demagogi, kas iet apkārt, runāda-
mi un sludinādami, jaunatni saindē. Viņa rakstot
dažbrīd nezina, ko dara. Par jaunatni runājot, būtu
jāsaka: tēvs, piedodi viņiem, jo viņi nezina, ko dara.
(Starpsaucieni pa kreisi) Varbūt arī zina! Tad
v'ņi ir bieži.

Arīarchibīskaps Jānis tika nozākāts. (Saucieni
no vietām: „Pelnīti, pelnīti!") Es domāju, ka tās
fotogrāfijas, kuras Rudevics rādīja, neko nepierāda.
Es nevaru ne uz vienu cilvēku skatīties kā uz ne-
lieti, iekams tas nav pierādījies. Tāpat es neskatos
uz archibīskapu Jāni kā uz tādu, kamēr jūs nepierā-
dīsit, ka viņš ir blēdis un izvirtulis, tikmēr es varu
skatīties uz viņu tikai kā uz godīgu cilvēku. Bet ja
viņa uzskati izrādīsies par nepareiziem, tad es uz-
stāšos pret viņu un to apkarošu, jo Augstais nams
zina

^
ka es to esmu darījis pret ikvienu, vai tas ir

sociāldemokrāts, kommūnists, zemnieku savienības
biedrs, vai demokrātiskā centra biedrs. Es uzstāšos
šai Augstajā namā pret ikvienu, kura domas es at-
zīstu par nepareizām un apkarojamām, bet ne pret
archibīskapu Jāni kā pret personu.

Godātie deputātu kungi! Tagad, pēc šī turpi-
nājuma, es pieiešu pašai lietai. Pēc tā, ko runāja
Dēķena kungs, man nav daudz, ko teikt. Es varētu
pievest skolu jautājumā tikai dažas piezīmes. Ru-
nāšu vispārīgi un par to, kā es pieeju izglītības un
skolu jautājumam, un kā es uz to skatos. Noskai-
drošu arī to, ko man mēdz pārmest.

Ja es visu sākšu apskatīt arī tagad, tā sakot, no
pasaules radīšanas, tad nebrīnieties, ka es vispirms
aiziešu tālu tālu prom no mūsu dzimtenes, jo pa-
mats, no ktņa es iziešu, būs cilvēka, tautas dvēsele.
No dvēseles jāizriet visiem ētiskiem likumiem,, ari
visiem tiesu likumiem un, uz tiem dibinoties, jāizpau-
žas visai cilvēku un tautu dzīvei. Varbūt tas izklau-
sīsies dīvaini, ka es iesākšu ar to un vispirms aiz-
iešu tālumā, bet es nerunāšu par to ilgi.

Kāds arābu filosofs Abu Bekrs Ibn-Tofaīls
(Tophail) ir sarakstījis kādu loti skaistu darbu, kas
saucas „Dzīvais, nomodā esošā dēls („Hajj Ibn Jag-
dliān")" — latiņu tulkojumā „Philosophus autodidac-
tus". — Kāda brīnumbūtne, vārdā Hajs-, ceļas, uz-
aug un attīstās vientuļā salā Indijas okeānā. Hajs
neko nezina; viņam nav skolotāju. Viņš uzaug pil-

nīgisava vaļā. Tagad nu šis arābu filozofs rāda, kā
cilvēks, kas neka nezina no pasaules un kultūras,
sak darboties un attīstīties, un kā atmostas viņa dvē-
sele. Viņš sak vērot un prātot, kas ir lietas, ko viņš
redz se-v_ visapkārt u. t. t. Es te neattēlošu šī cil-
vēka dvēseles atmodu un cīņu, kas notiek viņa ga-
ra un sirdī, bet teikšu tikai, ka beidzot viņš nāk pie
atziņas, ka ir tikai viens dievs, kas visu valda un
vada, ka ir dvēsele, kas ir nemateriska un nemir-
stīga. Hajsbeidzot ir nonācis pie panteisma. — Šis
romāns savā laikā sacēla lielu ievērību. Daudz ru-
nāja par to, vaitas var būt, ka cilvēks, kas atstāts
pilnīgi sava vaļa

^^
var nākt pie tik augstām idejām.

Zinātnieku starpā valdīja lielas domstarpības, bet
visi atzina, ka_ šis romāns ir ļoti interesants, un ka
tā tomēr varētu būt.

No šā Ibn-Tofaīla romāna es nonāku Grieķijā pie
kultūras un izglītības tēviem — filosofiem Sokrāta,
Platona, Aristoteļa. Sokrāts, var teikt, ir viens no
visu laiku lielākiem paidagogiem, audzinātājiem, ko
atzīst visi zinātnieki, paidagogiun ari teologi. Tā-
pat viens no lielākiem un ģeniālākiem filosofiem ir
Platons. Platons ir sarakstījis kādu darbu, ko atzīst
pat kommunisti, sociāldemokrāti un arī teologi. Šis
darbs saucas

^
„Valsts". Tāi-r tā sauktā Platona

idealvalsts,. Šinī nemirstīgajā darbā Platons saka,
ka audzināšana ir visa pamats. Viņš izsakās, ka
nelīdzēšot neko ne visliberālākie likumi, ne visbrīvā-
kās satversmes, ja cilvēki nebūšot labi audzināti.

Līdzīgā garā iet tālāk, attīsta un izveida Plato-
na domas_ lielais zinātnieks filosofs Aristotelis-, Ti-
kai spējīgākiem, izglītotākiem, nesavtīgākiem, kriet-
nākiem, zelta rakstura dabām būs valstī valdīt.

Es varētu iet tālākun šo domu attīstīt, bet espa-
lieku šeit ne aiz tā iemesla, ka es šo domu nevarētu
attīstīt, to vēsturiski pierādīt un motivēt, bet es do-
māju, ka Augstajam namam tas būtu par lielu ap-
grūtināšanu, ja es to darītu, un ari prezidenta kungs
man aizrādītu, ka laiks ir notecējis. Es domāju, de-
putātiem pašiem visu to vajaga zināt, un ja viņi viens
otrs to nezina, tad viņiem vajaga iepazīties ar vi-
siem tiem darbiem, kas par to runā. Es aizrādīšu
uz Platona_„Valsti", uz Sokrātu, Aristoteli, kuri runā
par audzināšanu, uz Frenša Bekona filosofiju, uz vi-
ņa ideālo valsti (Jauno Atlantīdu), uz lielā angļu filo-
sofa Loka domām par audzināšanu, uz Leibnicu u.
t._t. —-ja kāds grib pats izglītoties, censties arvien
pec jaunām atziņām, un to būs ikvienam darīt; se-
višķi es to liktu pie sirds mūsu skolu jaunatnei. Mēs
jau dzirdējām, cik bēdīgi ar viņu stāv. Viņa pole-
mizē, bet viņa nemācās. Ir gan, kas mācās, kas ap-
brīnojami mācās. Mūsu tauta ir ļoti apdāvināta, bet
ir arī plenči, ir palaidņi. Mēs ar prieku varam ska-
tīties uz mūsu jaunatni, es no viņas ļoti daudz ceru
un sagaidu; bet mēs tagad dzīvojam nevien politiskā
ziņā, bet arī oikonomiska ziņā krizes laikā. Mēs
dzīvojam krizes laikā arī ētiskā ziņā, un sevišķi mani
skar taisni šī ētiskā krize, kuru pārdzīvo mūsu jau-
natne. Par to jau runāja godājamais Dēķena kungs,
tāpēc es par to nerunāšu.

Audzināšanai jāiziet no tautas dvēseles. Mums
jāiepazīstas ar tautas dvēseli un arī ar visiem audzi-
nāšanas likumiem, ar_ visām metodēm, uz viņu jābal-
stās. Mūsu valstij jādibinās uz taisnības pamatiem.

Kants runā par pašnoteikšanos. Mums ir divas
lielas, mirdzošas spožas saules pie filosofijas debe-
sīm

^
Platons senatnē un jaunākos laikos Kauts.

Platons runa par dvēseles valodu, t. i. mūziku. Tā
ir cilvēka sirds valoda, kurā izteicas visa cilvēka
būtība, visa viņa dvēsele. Skaisti to izteic lielais
vācu ideālists, dzejnieks Šillers, sacīdams:
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„Leben atme die bildende Kunst, Geist fordr' ieti
vom Dichter,

Aber die Seele spricht nur Polyhymnia aus."
(Dzīvību mākslai, kas tēlo, būs elpot; garu no

dzejnieka prasu,
Bet dvēseli izteic tik Polihimnija vien.)

Tā tad — pašnoteikšanās! Pašnoteikšanās ir
nepieciešama arī mūsu skolu dzīvē. Pašnoteikšanās,
tautību pašnoteikšanās ir likta pamatā, arī Latvijas
valsti dibinot, un tai vienmēr arī jābūt Latvijas
valsts pamatam. Tādai jābūt arī skolu politikā. Es
saku, Ķēniņa polītika, bijušā izglītibas ministra po-
lītika un līnijas ir pareizas, tomēr tās modificējamas.
Latvija dzīvo ne tikai latvieši, bet ari vācieši, krievi,
poļi, žīdi u. c. Mēs nevaram viņus neievērot. Mums
jabut taisniem pret visiem. Lūk, šinī ziņā Ķēniņš
ar savu pašreklāmu — es negribu to teikt ļaunā no-
zīme —?, ar sevis_ uzsvēršanu, sevis ievērošanu, var-
būt ir gājis par tālu. yiņš varēja klusāk strādāt, bet
iet talak un vairāk strādāt, mazāk reklamēties. Bet
neviens cilvēks nav pilnīgs! Nerunāsim par tām
..Stellām", nerunāsim par tiem 2000 latiem un par
Rundāles un citam lietam1. Arī es daudz ko zinu par
Ķēniņu, ko nevaru atzīt, bet tomēr visumā man jā-
saka, ka Ķēniņš ir liels, un es atkārtoju, ka viņš bija
mūsu pirmais īstais izglītības

^
ministris, Par to, ko

viņš ir darījis izglītības laukā, skolas laukā, es no-
liecu galvu ne tikai Dēķena kunga priekšā, bet no-
liecu savu galvu arī Keniņa priekšā un pateicos vi-
ņam par to. Ko viņam var pārmest, -tas būtu tikai
sīkumi.

Visā visumā mūsu skolu polītika ir pareiza kā
pamatskolās, ta vidusskolas, tā arī augstskolā. Pa-
matskolai jabut pieejamai ikvienam cilvēkam viņa
matēs valoda. Par vidusskolām varam runāt, ka
tur jāizved reformas. Universitāte Latvijā var būt
tikai viena. Tad, ka,d_ dibināja Herdera institūtu, es
biju pirmais,, kas uzstājos pret to. Es to darīju tā-
pec,_ka augstskolai Latvijā vajaga būt tikai vienai.
Kāpēc es to darīju ? _ Nevis aiz nicināšanas pret vā-
cu, kultūru, bet aiz ta iemesla, ka vāci mūs nicināja
un nevarēja atsacīties no savas kundzības. Viņi
gribēja but kungi Latvijas zemē. Tāpat viņi gribēja
but kungi arī baznīca. Kur viņi Māras baznīcā būtu
varējuši sadzīvot _ar_ latviešiem kopā, tur viņi to ne-
gribēja

^
darīt._ Tapec viņi necieta latviešus Māras

baznīca, un tapec viņi dibināti to arī zaudēja.
. Kad _es_ uzstajos_ pret Herdera institūtu, tad ari
Universitāte daži mācības spēki uzstājās pret mani,
ka nevarot un nedrīkstot tik tālu iet. Es tomēr to
darīju. Kad toreiz_ nodibināja Herdera institūtu, tad
Saeima tam atvēlēja arī līdzekļus. Mēs redzējām,
ka Herdera institūtā, arī profesoriem deva tiesības,
jebšu gan Latvijas universitāte tika uzturēta un skai-
tās augstāka mācības un zinātnes iestāde Latvijā.
Herdera institūts, jāsaka, tomēr nebija vajadzīgs.
Vāci ta vajadzību motivēja tā, ka tas esot vajadzīgs,
lai papildinātu, mušu Latvijas augstskolu. Mūsu La-tvijas ^ universitāte vāciešiem, kas dibināja Herdera
institūtu, nebija diezgan augsta un diezgan laba, Vi-
ņi gribēja radīt, ka vācu zinātne un vācu kultūra ir
daudz augstakaPiesavināties vācu zinātni viņi va-
rēja sava Vācijā. Vācija jau nav Āfrika, tā ir tepat
netālu no Rīgas, un turp braukt papildināties neviens
viņiem neliegtu. Bet kāpēc šeit veltīgi izdot līdze-
kļus, šķiest latviešu naudu un radīt nevajadzīgas
profesūras? Tas nebija vajadzīgs.

To gan es atzīstu, ka pamatskolā arī vāciešiem
mācības vajaga sniegt viņu mātes valodā. Es ne-
esmu ieskatījies un nepazīstu tās programmu visossīkumos, bet es neticu, ka Ķēniņa kungs tur būtu
gājis par tālu. Es neticu to no tik ievērojama dzej-

nieka un paidagoga, kāds ir Ķēniņš. Es domāju, ka
viņš ar visu to busreķinajies arī poļu, krievu, žīdu
un citas skolas, Mes nedrīkstam nevienam to liegt,
un šinī lieta mums jāsaprotas ar minoritātēm. Es
pats esmu nacionālists, varbūt, ne mazāks nacionā-
lists ka Ķēniņa kungs; bet ja kur mums ir iespēja
saprasties, tad izglītības un skolas darbā tas ir ie-
spējams.

Te nu man jāteic, ka noteikšana izglītības unskolas lietas tomēr ir Latvijas valdībai, latviešu tau-
tai. Cittautieši ir musuzemes līdziedzīvotāji, mums
viņu dabiskas tiesības jārespektē, un mēs to arī da-
rīsim; bet viņi nedrīkst uz mums skatīties ar nici-
nāšanu.

Kaļļistratovam un citiem, kas te vakar runāja,
ka viņiem nodarīta liela pārestība, jāzina, ka tāda
nav notikusi. Ir jāuzsver un jāapgalvo te no šis ka-
tedras

^
ka lielākas tiesības minoritātēm nav nekur

neviena cita valstī kā Latvijā. Latvijā šīs tiesības
ir lielākas ka vāciešiem, tā krieviem, tā žīdiem, tā
poļiem. Nekurniet pret mums, esiet mums kā brāļi
mūsu Latvijas zeme, jūtieties, ka jus esat šīs zemes
iedzīvotāji, jūtieties kajatvieši un neprasait sev vēi
lielākas tiesības! Ievērojiet arī Latvijas finances!
Latvija nevar uzturēt minoritātēm katrai savu uni-
versitāti. Ja vāciešiem Latvijā ir universitāte, tad
tāda pati tiesība to prasīt ir ari žīdiem, tāda pati tie-
sība to prasīt ir arī krieviem, poļiem u. c. un, var-
būt, arī pat čigāniem. Zināms, es negribu kļūt fri-
vols, bet es gribu uzsvērt, ka Latvija to nevar dot;
Latvija ikvienam sava matēs valodā var dot vienīgi
pamatskolu.

Par to es esmu jau sen karojis, Kad mums ņē-
ma šo tiesību, kad krievu skolās bija aizliegts mā-
cīties latviešu valoda, tad es biju viens no pirmiem,
kas uzstājas par tādu pamatskolu. (Starpsauciens
pa kreisi: «Celmlauzis!") Ķēniņa skola un visas
latviešu vidusskolas taisni cēlas no šīm cīņām. Te
atnāca kurators Levšins, kurš bija mans draugs un
mani uzaicināja par Kurzemes skolas direktoru. No
tā es atsacījos. Beidzot viņš uzaicināja mani sa-
rakstīt latviešu pamatskolas programmu. Es to iz-
darīju un viņam iesniedzu. Šo programmu aizsūtīta
uz Peterpili izglītības ministrijai. Tur bija paredzē-
ta latviešu pamatskola latviešu valoda. Tad sākās
arī pārrunas par latviešu vidusskolām.

Levšins gan bija militāri, kareiviski audzināts —
viņš bija beidzis ģenerālštāba akadēmiju, bet savā.
sirdī viņi bija paidagogs

^
zinātnieks, Bez tam viņš

bija beidzis arī universitātē vēstures nodaļu. Es ar
viņu iepazinos Peterpils universitātē, kur mēs kopā
ar viņu likām maģistra eksāmenu. (Starpsaucieni.)
Viņš un es.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī: Deputāt Zā-
lit, tam nav nekāda sakara ar Izglītības ministrijas
budžetu!

P. Zālīte (turpina): — Tūlīt būs! (Starpsaucie-
ni.) — Tad viņš pārnāca pie mums Latvijā. Tad ra-
dās arī pirmās latviešu vidusskolas. Viņš bija īsts
paidagogs. Vācieši prasīja atvērt viņu slēgtās vidus-
skolas, Viņš ka paidagogs nevarēja izturēties ne-
vienādi un teica, ka arī vāciešiem jādodot tādas pa-
šas tiesība_s un jaatverot viņu slēgtās ģimnāzijas,
lo ari nolēma. Tā radās latviešu vidusskolas. La-
tviešu vidusskolas ieveda latviešu valodu.

Mūsu nacionālisti, piemēram, Arveds Bergs, bi-ja pret to. Arveds Bergs izstājās no Rīgas latviešu
izglītības biedrības. Priekšnieks toreiz bija Dr, Bu-
tuls, bet Arveds Bergs bija priekšnieka palīgs. Viņš
necieta vidusskolas latviešu valodu, bet bija pret to.
Redziet — kadsnācionalists! Daudzi no tiem, kas
tagad grib but nacionālisti, patiesībā ir niedristi, Int-
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kristi. Diemžēl, daudz tādu ir arī no tiem, kas lasa
„Latvi". _ Kad Krievija uzvarēja, tad «nacionālists"
Bergs jūsmoja par krievu dziļo, lielo sirdi. Nevie-
nai tautai neesot tik dziļa un plaša sirds kā krieviem.
Kad Latviju okupēja vācieši, «nacionālists" Bergs
sapņoja par to,_ka latviešiem labāk nogrimt vācu tī-
rajā ūdenī neka krievu peļķē. — Redziet, tā ir ru-
nājuši mušu nacionālisti!

Es nenoliedzu, ka šinīs nacionālistos daudz ir
īstu nacionālistu. Tādi ir zinātnieki, kā piemēram
mušu Endzelīns, kurš ir liels zinātnieks, liels tautie-
tis, kas visu savu mūžu ir ziedojis latviešu tautai.
Nacionālistiemsimpatizē arī profesors Šmits, kurš
arī ir liels zinātnieks, liels filologs, liels nacionālists.
Minēšu pat konservatīvo profesoru Plāķi. Arī viņš
ir īsts nacionālists. Tāpat Ausējs un citi. Es varētu
minēt vel daudzus, kas ir nākuši no šīm aprindām.

Bergs arī ir viens no tiem, kas apkaro Saeimu.
Katra avīzes numura jūs varat par to pārliecināties
un lasīt, ko viņš saka par Saeimu. Kad viņš pats bi-
ja Saeima, tad viss bija labi, un jaBergs būtu bijis
ministris._ tad arī viss būtu bijis labi u. t. t. Viņš ir
sava ziņa tāds pats ka Voldemārs, Ozols, kas necieš
neviena cita sev blakus, Viņš grib būt visam priekš-
gala, visu vadīt. Arī Bergs, varbūt, sapņo par dik-
tatūru Latvija. Es tomēr domāju, ka ne Augstais
nams, ne tauta tādam tieksmēm nepiegriež vērību
un par Berga un citu diktatūras domām tikai pasme-
jas. Man liekas, ka tauta pazīst šādus vīrus kā
Ozolu un Bergu.

Viņu zeļļi staigā pa Latviju un izplata dažādas
valodas un baumas par Saeimu, stāsta dažādas lie-
tas par to. Es nenoliedzu, ari es pats esmu uzstā-
jies pret vienu otru parādību Saeimā, pret vienu otru
panamu un tas apkarojis, bet tā, kā šie vīri to dara,
mēģinādami grozīt satversmi, izšķirt kvoruma jau-
tājumu, pamazinot to līdz minimumam — to es ne-
varu atzīt. Tāpēc arī tauta šos vīrus, kā Bergu, no
Saeimas ir izsviedusi, izbalotējusi laukā, vai nav ie-
laidusi kā Ozolu. Viņiem atliek tikai sapņot par to,
ka viņi varētu ienākt Saeimā un saņemt grožus sa-
vas rokās, vadīt Latvijas skolas, Latvijas polītiku,
Latvijas agrāro polītiku u. t. t., galīgi izsaimniekojot
Latviju.

Kad skolu jautājumā ejam tālāk, tad man jāsaka,
ka es arī minoritātēm atļauju un dodu savu svētību,
lai viņas izglītojas. Ja minoritātes pamatskolās var
baudīt izglītību savā mātes valodā, tad tālāk mums
gan vajadzētu padomāt, lai pārējās skolās būtu la-
tviešu mācības valoda. Nevajadzīgs, ir vāciešiem
Herdera institūts. Turpmāk tādas lietas vairs ne-
drīkstētu notikt, jo mums nav tik daudz līdzekļu. Ne-
var taču būt tāds stāvoklis, ka Latvijā vāciem, krie-
viem,, žīdiem, poļiem ir savas universitātes,

Es pats esmu baudījis vācu izglītību, esmu stu-
dējis Vācijā un vācu kultūru, un .zinātni dziļi cienu.
Es zinu, ko nozīmē Ģētes, Šillera, Lesinga, Kanta un
Pichtes gars, Kants ugunīgām mēlēm liecina pret
tagadējo Hitlera Vāciju; viņš ir par tautu pašnoteik-
šanos-, bet hitlerisms ir pret to. Vēl šīs dienas «So-
ciāldemokrātā" lasām, ka vāci grib iet uz austru-
miem. Kāds viņu patriots raksta: _ «Nach Osten
\voIlen wir reiten." Hitleriskā Vācijā pēcviņa do-
mām ietilpst arī visa Latvija, Igaunija un Lietuva.
Šādas kartes jau agrāk ir zīmētas. Savā grāmatā
«Vācu varas pastari" es arī par to runāju un esmu
norādījis un novilcis robežas tādai Vācijai, cik liela
Vācija ir domāta.

Ja gribam iznīcināt savu latviešu skolu un arī
mūsu agrārreformu, tad tikai varam simpatizēt, va-
ram jūsmot un sapņot par hitlerismu un piekrist
ugunskrustiešiem, u. c; bet ja mēs gribam būt īsti
latvieši, ja gribam no sirds dziedāt «Tā zeme ir mū-

su, tas pilsētas mūsu", tad mēs tā nedrīkstam rīko-
ties, tad mums jānovēršas no visiem berģistiem,
ugunskrustiešiem un leģionāriem, jo tā ir Latvijas
nāve, Latvijas neatkarības nāve un arī latviešu sko-
lu nāve. (J. Brekišs no vietas: «Bet kāpēc Jūs, pro-
fesora kungs, balsojat kopā ar nāvi?")

Kamēr mēs dzīvojam, tikmēr es negribu, lai nā-
ve naktu un iznīcinātu visu latviešu tautu. Es jums
atklāti saku — jūs varat darīt ar mani, ko gribat —,
tagad mums nekas cits neatliek, kā balsot par Bļod-
nieka kabinetu. Es balsošu par šī kabineta Izglītības
ministrijas budžetu un par visu Bļodnieka valdības
budžetu. Tad mēs redzēsim, vai viņš varēs izpildīt
te, ko solījis. Varbūt vienkārši, tāpat kā no pelniem
dzima Foiniks, izcelsies, dzims- atjaunota Latvija —
brīva, gaiša, patstāvīga —

«Tāda, kādu dvēs'lēs nesām,
Kad par viņu mirt mēs gājām."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Augstais nams!
Es, patiesību sakot, _ nezinu, par kādas ministrijas
darbību pašlaik runā. Esmu izlasījis oficiālā budže-
tā, ka pašlaik ilr runa par Izglītības ministriju, par
kuru parasti ir atbildīgs izglītības ministris, bet, man
liekas,pilnīgi pareizi pateica profesors Zālīte, ka bei-
dzamos 2 gadus- mums vairāk bija darīšana ne ar iz-
glītības ministri, bet ar politikas ministri.

Neviens no runātājiem par Izglītības ministrijas
budžetu, neviens no tiem, kuri uzmanīgāk ir izlasī-
juši Izglītības ministrijas budžetu, nav redzējis tur
neka sevišķa, nav redzējis, ka būtu radīts kaut kas
jauns, ko varētu nosaukt vismaz par izglītības poiī-
'tiku, nerunājot jau par izglītības darbu. Tādas jau-
nas parādības Izglītības ministrijas dzīvē un Izglītī-
bas ministrijas darbā tos 2 gadus netika manītas; bet
katrs, kas ir novērojis mūsu politisko dzīvi, ir redzē-
jis, ka mums ir bijušas gan 2 dažādas valdības, ir
pagājuši 2 gadi politiskā darbībā, bet ne par vienu
ministri, ne par vienu politikas vadoni nav runāts
tik daudz, un neviens nav runājis tik daudz, kā bi-
jušais izglītības ministris. Liekas tā, it kā visas La-
tvijas centrs, visas polītiskās dzīves centrā, visievē-
rojamākā persona Latvijā ir bijusi izglītības ministris.
Ne Valsts Prezidents, ne ministru prezidents, ne-
viensnav izpelnījies tādu — dažreiz skandaliozu —
polulāritāti, kādu ir ijpelnījies bijušais izglītības mi-
nistris.

Vai viņš vispārīgi ir bijis izglītības ministris?
Vai viņš ir darījis ko tautas izglītības labā? Vai
viņš ir padarījis izglītības darbu kuplāku? To ne-
viens nav teicis —? ne viņa aizstāvji, ne viņa ienaid-
nieki. Viņš ir kaut ko darījis; un tas ir bijis plaši un
lieliski organizēts reklāmas birojs, kas ir bijis novie-
tots Izglītības ministrijā vienam atsevišķam cilvē-
kam un vienai atsevišķai partijai. Šis reklāmas bi-
rojs pēc visiem moderniem reklāmas paņēmieniem
ir darbojies nepārtraukti 2 gadus, atstājot novārtā
visu Izglītības ministrijas darbu, lai tur ietu, kā
iedams.

Viņš, varbūt, ir bijis satiksmes ministris, jo viņš
ir braukājis pa Latvijas dzelzceļiem tik daudz kā ne-
viens cits ministris. Viņš mierīgi var uzņemties re-
kordu. — Varbūt viņš ir bijis arī kara ministris. Kā
kara ministris viņš ir pieņēmis parādes daudz vai-
rāk nekā īstais kara ministris. Visu 2 gadu laikā
skolnieku parādes ir notikušas vienā nepārtrauktā
virknē. — Varbūt viņš ir bijis ari iekšlietu ministris,
jo viņš visvairāk ir nodarbojies ar polītiku, ar iekšē-
jopolītiku.
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Ta nu viņš 2 gadu laiku ir strādājis, bet jāsaka,
ka viņš nav izdarījis nekā pozitīva un arī nekā ne-
gatīva — viņš ir bijis vienkārši mākonis. Visus šos
2 gadus par jo vien runāja, vai no šī mākoņa būs lie-tus, vai_nebus(P. Leikarta starpsauciens.) — Lei-
karts ka speciālists mākoņu stumšanā droši vien vis-
vairāk var runāt par šo jautājumu! — Bet izrādījās,
ka šis mākonis ir tukšs, un ka šis mākonis nav devis
ne ko sevišķi labu, ne arī ko sevišķi sliktu; tas tikai
visu laiku ir karājies gaisa, ir_draudējis, runājis-, šau-sminājis pasauli — un vairāk nekā. (/. Breikša
starpsauciens.) — Ka mani _ vēlētāji nobalsos par
Jums, Leikart, tas nu gan bus grūti ticams, jo par
daudz_ redzami ir sakari starp Jums un dažādām or-
ganizācijām, kas mums liekas stipri šaubīgas pat no
valsts viedokļa.

Tagad liksim pie malas ministri, stāsimies ru-
nāt par izglītības ministri un viņa darbību; tāpēc es
tagad pāriešu pie Izglītības ministrijas kā tādas.

Šīsministrijas darbība ir novērotas vairākas tā-
das parādības, kuram mes nevaram paiet garām,
tās neapskatot. Visus šos gadus latviešu presē no-
tika dzīva diskusija par to, kādās vidusskolās jāmā-
cas minoritāšu bērniem. Tanī laikā, kad demokrā-
tiskais centrs un viņam tuvu stāvošās grupas un in-
teliģences aprindas uzskatīja par nepieciešamu to,
ka minoritāšu jaunatne jāaudzina par katru cenu
latviešu vidusskolas, otra latviešu intelligences daļa
tam pretojas.

Mēs uzskatām, ka līdz šim valsts ir pabalstījusi
žīdu vidusskolas ar niecīgiem līdzekļiem. Jūs, bezšaubām, esat dzirdējuši, un arī Skalbes kungs to ap-
liecinās, ka Izglītības ministrijas oficiāls pārstāvis
ar Ķēniņa kunga piekrišanu izglītības kommisijā re-ferēja, ka katra bērna audzināšana žīdu vidusskolā
izmaksājot tikai pusi nota, kas jāmaksā latviešu vi-
dusskolas. Tie 1500 bērnu, kas mācās žīdu vidus-
skolas, šie žīdu tautības jaunekļi izmaksā valstij nie-cīgu summu — visa visumā kādus 120.000 latu, ka-mēr pārejas summas jāsagādā pašiem' vecākiem. Tātad pabalsts, ko valsts dod žīdu vidusskolām, ir nie-
cīgs, lai gan viena otrā atsevišķā gadījumā tas ir lotisvarīgs un palīdz uzturēt mūsu izglītības iestādes.
Ja šie 1500 bērnu ietu latviešu vidusskolās, tad tas
vairāk apgrūtinātu valsts budžetu, jo no tā tiek uz-
turētas valsts vidusskolas.

Bet strīdus nebija par naudas lietām — strīdusbija par prestižu,_ jo demokrātiskais centrs uzskatīja,
ka Latvijas kultūras prestižam ir nepieciešams, laiarī minoritāšu bērni mācītos latviešu vidusskolās.Kungi, pašlaik_ latviešu vidusskolās mācās ap 470žīdu tautības bērnu — Rīga un sevišķi provincē. Man
te ir izvilkums par šī gada izlaidumiem no dažādām
provinces vidusskolām Katrā provinces pilsētā la-
tviešu vidusskolas mācas pa desmit, pa piecpadsmit
— gan neliels skaits žīdu tautības skolēnu, tomēr pie-
tiekoši liels, lai šo jautājumu jau varētu apskatīt no
praktiskas puses.

Bet kas notiek tanī pašā laikā vidusskolās Iz-
glītības ministrijai neredzot un nemanot? Sāk iz-
platīties no augstskolas nākošo pērkonkrustiešu pe-
rēkļi skolēnu šūniņu veidā, kas žīdu bērniem mācī-šanos provinces skolas dažreiz padara neiespējamu,jo visa apkārtne kļūst viņiem naidīga.

Jus esat lasījuši, ko viena latviešu intelligences
daļa savos laikrakstos saka, ka viņa ne par ko ne-
grib pielaist, lai latviešu vidusskolās mācās žīdu
bērni. Mūsu viedoklis ir tāds, ka Latvijas valstī kā
tāda ir no materiāla, ir no ideālā viedokļa nav ko
iebilst pret atsevišķu vidusskolu pastāvēšanu.

Bijušais izglītības ministris Ķēniņš katru reizi
izgjītības kommis-ija citēja, ka, piemēram, redziet, :
Krāslavas vidusskola mācās latvieši, žīdi, poļi visi

viena skola, šai skolā ir militārās audzināšanas sko-
lotājs, kurš audzina skolniekus pilnīgi nevēlamā ga-
rā. Viņš mača ne tikai militāras zināšanas, bet lie-
la, daļa novalsts audzināšanas notiek taisni militā-
ras audzināšanas stundā. Skolotājs Birkhāns ir bi-
jušais_ monarchijas armijas virsnieks, kurš Latvijas
armija nekad nav dienējis, un tas nu šinī skolā veic
pilsoniskas izglītības darbu. Viņš ir leģionāru orga-
nizācijas līdzdalībnieks un māca bērnus sekojošā
veida. Šaušanasapmācības viņš jautā: «Ko jūs do-
mājat šaut ar šīm šautenēm?" — «Iekšējo ienaidnie-
ku!" — skan pazīstama atbilde no senu seniem lai-
kiem — «proķiv vnutreņavo vraga". Kas ir šis
iekšējais ienaidnieks? — Protams — žīdi un sociāl-
demokrāti. (P. Leikarta starpsauciens: «Un kom-
munisti arī!") — Es saprotu: kas attiecas uz valsts
ienaidniekiem, tad Leikarts te ir speciālists, jo viņam
šinīs aprindas ir lielakapazīšanās nekā man. — Tas
notiek valsts vidusskolā. Skolotājs ir valsts ierēd-
nis, un man liekas, ka tādam parādībām valsts ie-
stāde gan nebūtu vieta; tāpat arī līdzīgai parādībai,
kas notiek Kārsava.

Kārsavā izglītības ministris ir likvidējis žīdu vi-
dusskolu un nodibinājis kopēju jauktu tautību vidus-
skolu visiem bērniem. Pusotra kilometra no Kār-
savas atrodas Malnavas lauksaimniecības skola.
Man [iekas, tam, kas pazīst šo lauksaimniecības sko-lu, kļūst saprotamas arī žīdu intereses, lai pastāvētu
atsevišķi lauksaimniecības izglītības institūti arī žī-
diem. Tas ir tapec, ka Malnavas skolu žīdi nevar
apmeklēt. Kapec šai jaunatnei jābrauc uz Rīgu, uz
Baltezeru, vai uz Katlakalnu mācīties lauksaimnie-cību, kad to varētu mācīties labi nostādītā Malnavas
lauksaimniecības skola? Lieta tāda, ka Malnavas
lauksaimniecības skolai neviens žīds nedrīkst tuvo-
ties. Ja viņš to dara, viņu piekauj. Kad no Malna-
vas skolēni ierodas Kārsava, tad noskaņojums ir
tāds, it ka jau būtu noticis grautiņš. Par valsts lī-
dzekļiem valsts ierēdņi nodarbojas ar šādu politiku
un lieto šadus_audzināšanas paņēmienus!

Vai tas ta notiek tikai tur? Nē, tas pats ir ariRīga. _ Rīga_ vairāk valsts vidusskolās pastāv or-
ganizētas pērkonkrustiešu vidusskolēnu grupas. Par
to nav ko brīnītks,_ Vēl vairāk: «Pērkoņkrusta"
organizācijas sastāva irapmeram 500 studentu. Cikes zinu, Latvijas suverena tiesa ir slēgusi vienu or-
ganizāciju — «Ugunskrustu". Šinī organizācijā ir
piedalījušies_gandrīz 500 studentu, un tur bijuši klāt
arī_audzinātāji. Ko tas nozīmē? — Vai tagad tas ir
citādi? Vai tagad kaut kas ir grozījies? Vai, ap-mainot uguni ar pērkonu, kaut kas ir grozījies? Gro-
zījies nav nekas! Viss turpinās tāpat pa vecam.«Pērkoņkrusta" bija ievadraksts, ko bija parak-stījis «Nabadzīgais strādnieks" — Gustavs Celmiņš;
nabadzīgais strādnieks, kas pārmet žīdiem grezno-
šanos, bet kam pašam pieder lieli nekustami īpašu-mi, kas dzīvo bez darba un nodarbojas vienīgi ar po-litisku spekulāciju. Viņš rakstīja tā: «Nekas nav
grozījies ar šo tiesas lēmumu. Ja vienu organizāciju
slēdz, tad jauna organizācija turpinās to pašu dar-
bu. — Loti jocīgi skan pati pēdējā lappuse: «No-tika «Pērkoņkrusta" dibināšanas sapulce. Viss no-tika, ka bija vajadzīgs; ievēlēja to, kas bija vaja-dzīgs

^
— Bez tam šinī ievadrakstā noteikti pasa-

cīts ta: «Neskatoties uz to, ka tiesa un Iekšlietuministrija mus ša un tā ir spaidījusi, viss būs tāpat
pa vecam.

Šās pretvalstiskās organizācijas vadībā piedalās
Universitātes mācības speķi, piemēram docents Vī-tols, kas raksta nejēdzīgus rakstus filistru orgānā
„Universitas". Šādus rakstus-, varbūt, neiespiestu
ari «Angriff un «Volkis-cher Beobachter". Bet šeit
tie tiek drukāti, tiek izplatīti, lasīti, tiek aizstāvēti,
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un ar tiem solidarizējas nebūt ne maznozīmīgas per-
sonas, bet gan augstskolas profesori. Mums liekas,
ka Izglītības ministrijai būtu jāskatās uz šīm parā-
dībām un jadoma, vai audzināšanas darbs ir augst-
skolas, ir vidusskolas vienā otrā gadījumā nav ievir-
zīts nepareiza virzienā.

Referāti, ar kuriem uzstājās profesors Plāķis
Ventspilī, nebūt ne ar ko neatšķiras no Štelmachera
murgiem. Man ir tāds iespaids, ka šis profesors arī
skaitās par valsts ierēdni. Stipri jāšaubās, vai vis-
pār ir pieņemts un atzīts Latvijā par normālu parā-
dību, ka pretvalstiskās organizācijās sastāv ievēro-
jami, visiem pazīstami valsts ierēdņi un ka tanīs ņem
dalību izglītības resora darbinieki, vezdami tautas
audzināšanu pretvalstiska garā. No tiesiskā vie-
dokļa, valsts politikas viedokļa nav nekādas star-
pības starp _kommūnistu un pērkonkrustiešu darbī-
bu, un ja mes negribam, lai valsts ierēdņi ņemtu da-
lību viena virziena darbībā, tad jārūpējas par to, lai
Izglītības ministrijas darbinieki neņemtu dalību ari
otra_ virziena pretvalstiska darbībā. Saprotams, ir
cilvēki, kuriem pretvalstiskie mērķi ir ļoti tuvi, un
tādi cilvēki atrodami arī šeit pilsoniskos solos, Tur
Izglītības ministrijai būtu savs vārdiņš šai lietā sa-
kāms.

Tā mācība, kas tiek izplatīta studējošās jaunat-
nes vidu, mācība par rasu teoriju, tādā veidā, kādā
to mača profesors Vītols un Plāķis, ir patapināta no
Latvijai naidīgam aprindām. Jau vienā no pagāju-
šam Saeimas sēdēm tika citēts kāds oficiāls nacio-
nālsociālistu izdevuma raksts, kurā lietoti ļoti nici-
noši vārdi par latviešu rasi, Nemaz nav vajadzīgs
tālu meklēt: piemērus — jāpaskatās tikai profesora
Gintera grāmatā, kura ir pamats visai rases teori-
jai un rases mācībai. Tur loti gaiši, skaidri un vien-
kārši pateikts, ka austrumu rase, vāciski «die osti-
sche Rasse", ir kalpu tauta, kas patstāvīgi nekādas
kultūras vērtības nevar radīt. Tie ir, kungi, visi tie
1.800.000 iedzīvotāju, kas apdzīvo Latviju. Viņi gan
varētu kulturāli darboties līdzīgi mongoļiem, ja viņu
priekšgalā stāvētu ziemeļu rases, Prūsijas vadošie
spēki, citādi šī rase nekam neesot vērta. Šādas mā-
cības izplata valsts ierēdņi starp valsts iestāžu au-
dzēkņiem ar valsts līdzekļiem-. Naids, ko te kurina,
netiek vērsts tikai pret žīdu iedzīvotājiem, nē — šo-
nicinošo spriedumu dod ne tikai par Latvijas dēmo>-
kratiju, bet par visu Latviju kā tādu. Visi šie «Pēr-
koņkrusta" jaunieši un tā vadoņi no profesūras ne ar
ko neatšķiras no cilvēkiem, kas iet līdzi mūsu valsts
nodevējiem.

Man liekas, ka pārdzīvojamais moments ir pā-
rāk nopietns, skatoties no visām pusēm. Mēs esam
redzējuši, kā apdraud mūsu laikos mazās valstis,
kāds ir vienas mazas valsts liktenis- Eiropas dienvi-
dos. Austrija arī mums šo to var rādīt.

Šinī momentā mums būtu jāaizmirst visa tā jo-
cīgā reklāmiskā spēlēšanās ar vārdiem «fronte pret
minoritātēm". Es nevaru saprast, kā vēl šinī mo-
mentā «Jaunākās Ziņas" ievadrakstos pārmet mīkst-
čaulību nacionālos jautājumos un prasa, kāpēc pie
žīdiem neesot novērojama cenšanās aizsegt savu
tautību. Sakait, kungi, kāpēc žīdiem jāslēpj sava tau-
tība? Vai tautība ir kauna lieta? Vai jūs no žīdiem
gribat iztaisīt turkus, tatārus, poļus vai citu kādu
tautību? Jūs taču paši cara laikā prasījāt neslēpt
savu tautību, tāpēc ari «Jaunākās Ziņas" to nevar
prasīt no žīdiem.

Šaibrīdī, kad pār mūsu galvām ir savilkušies
saimnieciski un politiski mākoņi, šīm domām jāatmet
ar roku un mums jāstājas pie nopietnām pārdomām
par izglītības polītiku, jo tagad taču visu valstu jau-
natni no visām, pusēm, tiklab rietumos, kā austru-
mos, audzina pret Latviju. Tāpēc mums jānostājas

ne pret minoritāšu skolas ideju un ne pret minoritā-
tēm vispār, bet gan par Latvijas valsts polītiku, par
Latvijas valsts audzināšanas polītiku.

Nevajaga taču,kungi, būt tik jocīgiemun spēlēt tik
jocīgu lomu, kādu spēlē šī viena partija, kura saka:
mēs varam atbalstīt šo koaliciju, bet 23.000 latu stāv
mums ceļā — šie 23.000 latu mums- ir tik liktenīgi
un tik svarīgi, mums viena cilvēka fizionomija tā pa-
tīk, ka mēs bez šī cilvēka nevaram dzīvot, neva-
ram bez viņa elpot. Kā pēc tam jūs gribat teikt tau-
tai, ka "esat nacionālisti, ja katru brīdi esat gatavi
atstāt valsts kuģi, lai tikai pildītu savas kaprīzes, lai
tikai turpinātu savu spēlīti? Kā jūs varat gribēt,
lai mēs, minoritātes, atzītu jūsu uzskatus šinī jautā-
jumā? Jūsu uzskati ir tādi, ka jūs konsekventi, ja
tikai ļautu jums darboties tālāk šinī virzienā, neap-
stātos pie tiem 23.000 latu, bet vēl turpinātu šo dar-
bu, lai šis darbs stāvētu jūsu valdības centrā, lai ne-
redzētu tālāk, kas notiek valstī, lai aizsegtu acis.

Mēs varam saprasties ar kuru katru grupu, var-
būt, ari ar šo grupu, bet man liekas, ka šī grupa ir
vienīgā Latvijas parlamentā un vienīgā ārpus tā, ku-
ra nemaz negrib piedalīties visas tautas dziesmu
svētkos, bet grib tikai dziedāt savu dziesmiņu un
grib, lai visi dziedātu pēc viņas stabules. Tā danci-
nāt visu Latvijas tautu un minoritātes ir izrādījies
par neiespējamu un ari turpmāk izrādīsies par neie-
spējamu.

Mums jāprasa no tā krēsla — jo izglītības mi-
nistra mums pašlaik nav, mums ir vietnieks, kas
vēl neuzņemas visu atbildību par to, kas notiek Iz-
glītības resorā un tādā gadījumā mēs adresējam šo
prasību ministru prezidentam — izbeigt to parādību,
ka valsts iestādēs valsts ierēdņi piekopj pretval-
stisku darbību.

Mēs gribam saprasties un gribam strādāt kopā
ir vispār kultūras laukā, ir latviešu kultūras laukā
kopā ar latviešu tautu. To mēs esam darījuši un da-
rīsim arī turpmāk; bet mēs prasām no tiem cilvē-
kiem un no tiem politiķiem, kas 2 gadu laiku ir no-
darbojušies ar tautību naida kurināšanu, lai viņi vis-
maz šinī atbildīgajā momentā pārtrauc šo darbību un
dod mazākuma tautībām un arī Latvijai mieru.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija): Mēs
nedomājam, ka tagadējā izglītības politikā būtu vai-
nojami tikai atsevišķi cilvēki, būtu vainojams atse-
višķi viens pats Ķēniņš vai arī kāds cits; mēs zinām,
l<a šeit vainojama visa tā sistēma, visa tā iekārta,
kāda līdz šim ir pastāvējusi, kāda pastāv vēl tagad
un pastāvēs dažu labu dienu, Ķēniņa vietā varēja
būt arī kāds cits, bet mēs zinām, ka arī tad būtu
viss tas pats. (Starpsauciens.) Jā, pilnīgi pareizi,
viss tas pats. Šeit ir vainojama tā aizmugure, kas
stāv aiz Ķēniņa — koalicijā. Pie tagadējā spēku sa-
mēra un tagadējos apstākļos mēs zinām, ka nav vis
svajīgi atsevišķi cilvēki, bet gan visa sistēma, visa
iekārta. Tā reakcionārā skolu polītika, kādu līdz
šim piekopa Ķēniņš, būs arī turpmāk, un šai ziņā,
bez šaubām, visumā nekas grozīties nevar. Tā tas
ir ne tikai skolu politikā, bet arī visā mūsu saimnie-
ciskā dzīvē, mūsu saimnieciskā politikā un arī visos
citos pārējos darbības laukos. Šeit mēs redzam vie-
nu un to pašu sistēmu.

? Protams, var jau runāt par to, cik viens otrs ir
vairāk zadzis un piesavinājies, cik viens otrs ir vai-
rāk centies apspiest; bet viena patiesība ir tā, ka vi-
si ir centušies un cenšas apspiest, un šo apspiešanu
ir centušies izdarīt visi tikai uz darba tautas rēķina.

Iepriekšējie runātāji šeit skaidri izteicās par to,
cik lielos apmēros Izglītības ministrijas budžeta lī-
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dzekļi aiziet mantīgam šķirām, tiem pašiem lielsaim-
niekiem; un tas notiek tanī laikā, kad darba tauta
trūkuma deļ nevar savus bērnus sūtīt skolā, kad
darba, tautas trūcīgiem skolēniem nav iespējams ap-
meklēt skolu. Tanī laika, kad budžets politiskai pār-
valdei un policijai ir pavairots, trūcīgo skolēnu pa-
balsti ir samazināti par veseliem 25% ; bet polītiskās
pārvaldes un policijas budžeti ir samazināti kopā
tikai par 27o. Šo izdevumu posteņi tiek pat samērā
pavairoti tanī laika, kad trūcīgiem skolēniem nav
iespējams apmeklēt pat elementārās skolas. Tā sau-
camiem iekšējas drošības līdzekļiem budžeta sum-
mas netiek vis samazinātas, bet gan vēl pavairotas.
Tas pats attiecas arī uz kara budžetu.

Partiem nebūtu daudz, ko runāt, jo kāds no
iepriekšējiem runātājiem tos jau diezgan sīki apska-
tīja. Es pakavēšos vēl pie dažiem citiem neminē-
tiem izdevumu posteņiem, kur tanī pašā Izglītības
ministrija, neskatoties uz krizi un saimnieciskām grū-
tībām, līdzekļi nav samazināti, bet tiek šķiesti pa
labi un pa kreisi.

Piemēram, ir juriskonsulti, kas arī saņem diez-
gan prāvas summas; tāpat ir konsultanti mākslas
un kultūras lietas ar 330 latiem mēneša algas u. t. t.
Ia jau izglītības_ ministris prasa no skolotājiem sa-
va darba pārzināšanu, tad taču būtu arī tiesība pra-
sīt, lai pats izglītības ministris pārzinātu savu lietu,
savu darba nozari, lai viņam 1nebūtu jāpieņem kon-
sultanti mākslas un citās nozarēs, lai viņš pats pār-
zinātu savu darbības lauku; bet mēs redzam, ka tiek
pieņemti atsevišķi speciālisti-krustdēli, kuriem par
dažam stundām maksā lielu naudu.

Mums nebūtu nekā, ko iebilst, ja šo izšķērdību
nevestu sakarība ar tām nozarēm, kuras pieskaras
darba tautas interesēm, piemēram trūcīgiem sko-
lēniem.

Tāpat arī satiksmes līdzekļiem ziedo ļoti daudz
izdevumu, piemēram — 3300 latu gadā. Ir arī kāds
postenis-, kas saucas — jaunatnei kaitīgās literatūras
apkarošana; arī tam aiziet prāva summa. Mēs zinām,
ka bieži vien zem pornogrāfijas apkarošanas mas-
kas slēpjas cits kas. Te loti bieži izrēķinās ar tā
saucamo progresīvo literatūru, ar tiem izdevumiem,
kas nak no kreisam aprindām. (Troksnis, Starp-
saucieni.) Tā saucamā «pornogrāfiskās literatūras
apkarošana" bieži vien ir tikai maska, aiz kuras
slēpjas citi nolūki!
Tāpat tas k ar tā saucamo dziesmu svētku izdevu-
miem. _ Mes zinām, ka dziesmu svētku sarīkošanai
ir aizgājuši 40.000 latu. No šī dziesmu svētku izrī-
kojuma ir guvuši tikai paši sarīkotāji, bet pārējā dar-
ba tauta tos nav varējusi pat apmeklēt, tāpēc ka ie-
ejas- maksa ir bijusi ļoti augsta, programma nepie-
ņemama, vai arī viņa tos ir apmeklējusi ļoti mazā
mēra. Vismazāk k guvuši tie cilvēki, kas ir pieli-
kuši vislielākās pūles pie šiem dziesmu svētkiem,
t. i. paši dziedātāji. Ja viņi ir ko mantojuši, tad vie-
nīgi parazītus, naktis pavadīdami kazarmās, vārtī-
damies pa netīriem salmiem. To viņi ir dabūjuši no
šiem 40.000 latiem, kas izšķiesti dziesmu svētku sa-
rīkošanai !

Tāpat Izglītības ministrijas mēnešraksts prasa
lielu, summu — 5400Jatu gada. Arī tas neatmaksā-
jas. Bez tam ir dažādi citi izdevumi, kā, piemēram,
izdevumi skolu programmas izstrādāšanas kommi-
sijai -- 500 latu, skolotāju izglītības cenza nokārto-
šanas kommisijai — 600 latu u. t. t. Tādiem mēr-
ķiem tiek devīgi atvēlētas ļoti lielas summas tai lai-
kā, kad trūcīgiem skolniekiem ir atrauti pēdējie pa-
balsti.

Tā pati_ reakcionārā polītika, kas tiek piekopta
saimnieciska lauka

^
kur strādniekiem nosit darba

algas, lai piemaksātu lauksaimniekiem un rūpnie-

kiem, mēs redzam, tiek piekopta arī izglītības lau-
ka. Mes redzam, ka progresīvie skolotāji tiek va-
jāti, tiem nav iespējams vairs pat zināmu izglītības
cenzu iegūt, skolniekiem nav iespējams pat skolu no-
beigt. Tie, kuri ir neatlaidīgi caurām dienām un
naktīm strādājuši, badu un trūkumu ciezdami, kas ir
ieguvuši zināmu izglītības cenzu un strādā kā sko-
lotāji dažādās iestādēs un skolās, agri vai vēlu no
turienes kā progresīvi cilvēki tiek padzīti. Lūk, tāds
stāvoklis pašreiz ir izglītības ziņā! Skolotājus ļoti
lielā skaitā padzen.

Talsu apriņķī savā laikā no Upesgrīvas skolas
padzina skolotāju Valdmani, lai gan visa vietējā pa-
gasta sabiedrība bija par šo skolotāju. Sabiedrībā
viņš bija ļoti iecienīts, bet nebija patīkams reakcio-
nāriem inspektoriem; tāpēc viņu padzina. Vietējie
iedzīvotāji gan savāca parakstus par šī skolotāja pa-
turēšanu, bet tomēr viņu padzina. No tās pašas
Upesgrīvas skolas padzina arī otru progresīvo au-
dzinātāju-skolotāju Pērkonu. Tagad dienas kārtībā
ir atkal trešā skolotāja padzīšana — tā paša Pērko-
na kundzes padzīšana no tās pašas Upesgrīvas sko-
las. Nerunājot nemaz par kreisāk domājošiem sko-
lotājiem, padzen katru progresīvāku cilvēku, katru
progresīvāku skolotāju.

Pēdējos gados ir ieviesusies tāda sistēma, ka,
ja šosskolotājus arī tieši nepadzen, neatlaiž no dar-
ba, Jad pasniedzamo stundu skaitu viņiem samazina
tādā mērā, ka viņi vairs nevar eksistēt un ir spiesti
paši aiziet. . Minēšu Talsu vidusskolas skolotāju Lie-
piņu

^
Viņšnav tāds cilvēks, kuru mums vajadzētu

aizstāvēt kā mums politiski tuvu stāvošu cilvēku.
Nē, Liepiņš, būdams gan zvērināts sociāldemokrāts,
mušu uzskatus ir visvairāk apkarojis —pat vēl vai-
rāk nekā reakcionārie pilsoņu skolotāji. Tomēr jā-
atzīst, ka Liepiņām tiek nodarīta ārkārtīga netaisnī-
ba. Lai viņu dabūtu no Talsu viduskolas prom, vi-
ņam pasniedzamo stundu skaitu samazināja pat ua
2 stundām. Ja viņš dabū algu tikai par 2 stundām
diena, protams, ar to viņš nevar iztikt, un viņam būs
jāaiziet. Tā, lūk, izrēķinās ar katru progresīvāku
skolotāju! Progresīvākos skolotājus padzen, un au-
dzinātāju monopolu piesavinās tikai reakcionārie
skolotāji.

_ Savā laikā tas pats notika Lībagu skolā ar sko-
lotāju Draviņu, kuru sabiedrība ļoti cienīja. Ja citādi
nevar izrēķināties, tad pārceļ uz citu darba vietu, un
ta audzināšanas monopolu 1piesavinās tikai reakcio-
nārie skolotāji.

Notiek tādas lietas, ka ne reti skolotāji denuncē
savus skolēnus, izprovocē un nodod tos politiskai
pārvaldei. Lībagu skolā, no kuras tika padzīti pro-
gresīvie skolotāji, kā Draviņš un citi, tika iesēdināts
kāds skolotājs Leja, kurš bieži vien, sev pie krūtīm
sizdams apzīmē sevi par demokrātu. Šis pats sko-
lotājs Leja ir denuncējis- politiskai pārvaldei savus
skolēnus, un tie ir arestēti. Šai skolā ir notikušas
vel zīmīgākas lietas-, un šis atsevišķais gadījums rā-
da to sistēmu, kas tiek piekopta visā visumā. Šinī
paša Lībagu skola kā visur pie sienām karājas mo-
rtarchistu fotogrāfijas, ka piemēram pulkveža Brieža
fotogrāfija, kurš cīnījās un krita par matušku Krievi-
ju ; turpretim, idejiska tautskolu cīnītāja, kas pirmais
pacēla cīņas karogu par latviešu tautskolu, Jāņa Asa-
ra fotogrāfija irnomesta kaktā, un fotogrāfijai ir ...
izdurtas acis! Luk, kādas parādības notiek skolās!..
Es neteikšu

^
ka šai Jāņa Asara ģīmetnei, acis izdūris

kāds skolotājs — es to neteļkšu; bet tomēr šā darba
kaut arī netiešie pamudinātāji ir — skolotāji; šis ap-
stāklis norada uz to reakcionāro polītiku, kāda tiek
piekopta šai skola. Visu laiku ir piekopta vienīgi re-
akcionāra polītika, un tā ir bijusi pamudinātāja. Jāņa
Asara ģīmetnes saduršana un nomešana kaktā, aiz-
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krasne, ir šīs reakcionārās politikas sekas. Tas rā-
da, kāds gars mājo tagad skolās.

Ir zināms, ka sevišķi reakcionāra polītika skolās
tiek piekopta Latgale un vislielākā mērā Rēzeknes
paidagoģiska institūta u. c. Tur ticības mācības pa-
sniedzējs ir algots spiegs, kurš savus skolēnus de-
nuncē. Tāds spiegs-, piemēram, ir inspektors, baz-
nīckungs Miglenieks, kurš savus skolēnus denuncē.
Šis _baznīckungs bieži vien, pieņemdams grēku nožē-
lotajus pie grēku sūdzēšanas, no saviem naivākiem
skoleniemjr izspiedis atzīšanos un tad šo atzīšanos
nodevis talak politiskai pārvaldei. Tādā kārtā sko-
lēni ne reti k arestēti. (Starpsaucieni.)

Jāarestē visi kommunisti — sauc Budže. Šie
skolotāji, šie reakcionārie skolotāji tagad to prasību
arī pilda par visiem 100%, bet citādi, Budže, skolo-
taji izturējās agrākos laikos, priekš pasaules kara,
kad bija vēl ideālais skolotāja tips, tas skolotāja tips,
kas nedenuncēja savus skolēnus, bet kas arvien stā-
vēja par progresu un izglītību, kas stāvēja visa laba
progresa sarga vietā. Toreiz to uzskatīja par nego-
du un kaunu, nodevēju, ja kāds kādu denuncēja, bet
tagad demokrātija tas ir lielākais gods un nepiecie-
šamība, Kas vairāk denuncē un nodod, kas vairāk
šauj un kar, tam lielāks_ gods. Droši vien nepaies
ilgs laiks, kad arī skolotājiem, kas vairāk būs denun-
cējuši, dalīs ordeņus tāpat kā strādnieku bendēm.

Talsu pamatskolas pārzinis Dreimanis pat ētikas
stundas pārvērš par marksisma un kommūnisma ap-
karošanas stundām. Šispats Dreimanis atklāti slu-
dina hitlerismu un fašismu un sevišķi propagandē
Andrievu Niedru. Viņš arvien aizrāda, ka lielākais
īakstnieks Latvijā esot Andrievs Niedra. Lūk, kā-
dus uzskatus propagandē starp skolēniem skolās!

Tāpat Talsu vidusskolas direktors Dobulis zoo-
loģijas stundā stāstījis skolēniem dažādas nejēdzības.
Viņš teicis tā: nu — kas ir, piemēram, sisenis-, kur
siseņi dzīvo? Un uz šo viņš pats atbildējis, ka sise-
ņu sevišķi daudz ir un būs Sociālistiskā padomju re-
publikā. (Saucieni un smiekli.) Mums ar visiem lī-
dzekļiem jāsargoties, lai tie nepārnāktu arī pārējās
valstīs; tāpēc no SPRS jānorobežojoties. Lūk, kā-
das parādības notiek mūsu skolās, lūk, kādus nejē-
dzīgus uzskatus propagandē skolēnu starpā!

Tāpat Ances skolas skolotājs atklāti propagandē
fašismu, kāds pastāvot Itālijā un Vācijā. Viņš bija
sacēlis lielu uztraukumu ar savu rīcību vietējo sko-
lotāju starpā, un tie sāka uztraukties. Lieta nogāja
tik tālu, ka beidzot arī izglītības ministris bija spiests
iejaukties un izsaukt minēto skolotāju pie sevis. Lūk,
tādas parādības notiek skolās!

Mēs visi zinām, ka skolās sevišķi represīvus lī-
dzekļus vērš pret progresīvi domājošu vecāku bēr-
niem. Tā, piemēram, Talsu vidusskolā nav izsniegts
pabalsts kādai trūcīgai skolniecei tikai tāpēc, ka skol-
nieces māte bijusi arestēta uz Kerenska likuma pa-
mata. Tas, lūk, esot pietiekošs iemesls, lai šai vidus-
skolas audzēknei atrautu viņas izglītībai nepiecieša-
mo pabalstu, bez kura šai skolniecei nav iespējams
apmeklēt skolu.

Tāpat ir zināms-, ka Tautas labklājības ministrija
ir izstrādājusi noteikumus-, ar kuriem darba jauniešus
izslēdz no darba biržas, un tiem nav iespējams dabūt
darbu. Tādā veidā tie skolēni, kuriem nav bijis lī-
dzekļu izglītības nobeigšanai, un arī tie, kuriem ir bi-
jis iespējams savu izglītību nobeigt, nevar atrast
darbu, Tādi ir apstākļi Latvijas skolās, tādi ilr ap-
stākļi arī pēc skolas beigšanas. Nav taču nekādas
izejas, tāpēc nav nekāds brīnums, ka rodas daudz
pašnāvnieku, nav brīnums, ka salūzt to skolnieku
spēki, kuri dienām un naktīm strādā, lai beigtu skolu,
bet kuri arī pēc skolas beigšanas darbu nevar dabūt.

Kā jau minēju, nav reti arī tādi gadījumi, kad
skolās ne tikai vervē polītiskās pārvaldes aģentus,
kā, piemēram, Latgalē, — un man jāsaka,_ ka_tas no-
tiek ari citur —, bet skolēnos notiek arī nacionāl-
sociālistu partijas biedru vervēšana.

Kāds tad ir mērķis šai nacionālsociālistu parti-
jai? 1933. gada Nr. 4 «Nacionālsociālists" raksta se-
kojošo: «Zīdi un marksisti jāiznīcina. Morduchaiz-
mam jāiznīkst, un jānodibina nacionāla diktatūra." —
Lūk, tāds ir gars skolās, pretējs tam, ko te it kā ie-
teic tie, kuri visu laiku- ir klieguši, ka «mēs nedrīk-
stam kurināt šķiru naidu, bet jācenšas panākt sa-
skaņu starp tautām un šķirām." Mēs, turpretim, re-
dzam, ka šo šķiru naidu tieši kultivē, cenšoties iemi-
dzināt strādnieku šķiras aizstāvēšanos, pret kuru
šos uzbrukumus vērš.

Uz papīra pastāv brīva 6 klašu pamatskola, bet
mēs taču zinām, ka pat 8-gadīgus bērnus norauj no
skolas sola, un tie ir spiesti iet strādnieku gaitās, ir
spiesti iet darba gaitās, lai sapelnītu sev nepiecieša-
mo uzturu,jo viņu vecāki vairs nespēj viņus uzturēt,
apģērbt. Vai tas nav izsmiekls tai brīvajai pamatsko-
lai? Vai tas nav izsmiekls, ja mēs zinām, ka ār-
kārtīgi liels procents ir tādu, kas nespēj apmeklēt
to pašu pamatskolu tikai tāpēc vien, ka nespēj iegā-
dāties nepieciešamos mācības līdzekļus, ka nespēj
iegādāties apavus un uzturu? Likums gan nosaka,
ka ir brīva pamatskola, bet šis likums neprasa, vai
ir apģērbs, vai ir apavi, vai ir uzturs. Tas viss ir
nepieciešams, viss tas ir vajadzīgs, lai pamatskolu
apmeklētu.

Mums saka, ka «neesot naudas", un ka tāpēc,
lūk, neesot iespējams vairāk dot šīm vajadzībām;
bet mēs redzam, ka ar devīgu roku šķiež piemaksas
lielsaimniekiem, šķiež piemaksas tām pašām liel-
saimnieku skolām, kurami piemaksas paaugstinātas
pat par 257opret to, kas bija agrāk. Ar devīgu ro-
ku šķiež tur, kur tas nāk par labu mantīgai šķirai.

Trūcīgo vecāku skolēni ziemu iet skolā, bet va-
saru viņiem jāiet smagās darba gaitās, vai arī kā ci-
tādi jāpelnī sev uzturs; tādā kārtā viņi savu vēl ne-
pieaugušo organismu tik lielā mērā sagandē, ka agri
vai vēlu viņi visi ir padoti tuberkulozei un citām
slimībām. Tas vairs nav nekas jauns, ka piemēram
Rīgā, kur Rīgas pašvaldība samērā kaut cik gādā
par savāmskolām, skolu apmeklējošo bērnu skaitā
ir daudz mazāk slimojošo nekā lauku pamatskolas
apmeklējošo skolēnu skaitā. Lauku pamatskolās sli-
mības daudz vairāk izplatītas nekā Rīgā, kaut gan
patiesībā vajadzēja būt otrādi. Lauku pamatskolās
skolēniem vajadzēja mazāk slimot, jo tur taču ir
gaiss, ir saule, un tāpēc arī higiēniskiem- apstākļiem
tur vajadzēja būt labākiem-; bet. kā redzējām, ir
taisni pretēji. Taisni tāpēc, ka lauku trūcīgie jaunie-
ši strādā pie lieliem lauku saimniekiem smagos lau-
ku darbus, viņi stipri sagandē savu vēl nepieaugušo
organismu un lielā mērā pasliktina savu veselības
stāvokli.

Es gribu teikt, ka tas nav vienkārši izdomāts,
bet es varu šeit citēt šai lietā rakstu, ko sarakstījis
Dr. med. Feders. Viņš raksta tā: «Pēc statistikas
par bērnu veselības stāvokli pamatskolās mēs re-
dzam, ka Rīgā bērnu veselības stāvoklis caurmērā
ir vislabāks,- un tas ir tāpēc, ka Rīgā bērniem sko-
lās ir daudz higiēniskāki apstākli nekā uz laukiem-.
Arī programmas ir par smagu." Tā arī šis ārsts ti-
kai pastiprina visu teikto.

Mēs gan zinām, ka pastāv likums, ka skolas mā-
cības laikā skolas bērnus nedrīkst nodarbināt, bet
mēs zinām, ka šis likums nav rakstīts strādnieku
bērniem uz laukiem, Mēs zinām-, ka strādnieku jau-
natne, ja viņa nav apgādāta ar visu nepieciešami va-
jadzīgo, ir spiesta iet un velti meklēt sev darbu, lai
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kaut ka dzīvotu un vilktu savu dzīvību. Šo strādā-jošo jauniešu — skolēnu skaits ir ārkārtīgi liels, un
taisni to jauniešu skaits, kuriem vel vajadzētu sēdēt
uz skolas sola. Pēc laikrakstu ziņām, pagājušajā
gada_ nodarbināts ap 60.000 jauniešu — pilsētās
apmēram 15.000 un uz laukiem ap 42.000, no kuriem
loti liels procentsbus taisni tādu jauniešu, kuriem
vel vajadzētu sedet uz skolas sola.

Pec skolu departamenta ziņām pagājušajā gadā
skolu nav apmeklējuši 6—7 gadu vecumā 16.756 bēr-ni, bet 8—13gadu vecumā — 19.305bērni. Tā tad
pamatskolas kopa nav apmeklējuši 36.061 bērns.
Caurmēra latviešu_ pamatskolas nav apmeklējuši
14,5% no _visiem bērniem, pie kam Kurzemē ir 18%
un Latgale pat 23%' bērnu, kas nav apmeklējuši sko-
lu no tiem berniem,_kuriem vajadzētu iet skolā. Vā-
cu skolas neapmekletaju procents ir 4,8%'; tas ir tā-pēc, ka šī iedzīvotāju daļa ir turīgāka, un uz to ne-
atsaucas tik bedīgitie reakcionārie skolu likumi, kādi
pastāv pedeja laika.

Skolas laikam iestājoties, daudz bērnu vēl spie-
sti pelnīt sev.maizi, ejot ganos. Tāpat vēl mēnesi un
paris mēnešu pirms skolas laika beigšanās nemantī-go

^
vecāku bērni ir_ spiesti jau iet maizi pelnīt. Jau

mēnesi un paris mēnešu iepriekš tiem- jāsteidzas uz
laukiem un jāiet ganos, jo citādi saimnieki tādus ga-
nus ka strādniekus nelīgst, un tad vairs šiem jaunie-šiem nebūs ne skolas, ne arī maizes. Tāpēc arīstarp nemantīgiem ir ļoti niecīgs- procents tādu sko-
lē nu, kas nobeidz visu 6 klašu pamatskolu, un kas
iegūst: vajadzīgo izglītības cenzu. No apmēram vai-
rāk tūkstošiem^bērnu, kas atstāj Rīgu un aiziet parganiem, ir ievāktas sīkākas ziņas par 623 skolnie-
kiem. No tiem 21%. skolu atstājuši jau apmēram
apnļa mēnesī — ta tad 1—1*/_ mēneša nokavējušiskolas solu. Pārējie mācības pārtraukuši maija vidū.Tāpat tas ir ar skolas sākšanos. Cik ilgi un līdz ku-ram, laikam gani tiek līgti? Piemēram, tikai %%> ga-nu bija salīgti līdz 1. oktobrim, kad sākās mācības
lauku skolas, 70% — līdz 1. novembrim un 22%i —līdz Mārtiņiem. Ta mes redzam,, ka skolnieki, tie,
kuri spiesti paši sev maizipelnīt, tiek atrauti no pa-
matskolas sola, un par _talaku izglītību viņiem- pavi-sam, nav, ko domāt. Ta, piemēram, no 100 skolnie-kiem, pamatskolu beidz caurmērā 70 latviešu, 53
bajtkrievu, 34 krievu, 46 latgaliešu skolnieki. Tā
mes redzam, ka Latgale puse, pat mazāk kā puse
skolnieku var beiet pamatskolu — tikai to pašu pa-
matskolu, par talako izglītību nemaz nerunājot.

Neskatoties uz visu to, bijušais izglītības mini-stris negādāja vis par to, ļai iespējami vairāk skolasapmeklētu, lai vairāk varētu tās atvērt; bet mēs zi-
nām, ka skolas pat tika slēgtas, Rīgā vien slēgtas
11 papildu skolas, ko apmeklēja 2000 audzēkņu, 'kas

pec sava socialastavokja, bez šaubām, bija neman-
tīgi. Tāds ir «nacionālas atmodas" kabineta izglītī-
bas ministra darbs! Neviena skola vairs netiek at-
vērta, tikai slēdz!

Turpretim citādu stāvokli redzam tanī valstī, ko
jus saucat par aziatu valsti. (Starpsaucieni: «Parei-zi!") Tur mes redzam pavisam citādu rīcību, pavi-
sam citu skolu sistēmu, jo tur ir sociālistiska valsts.
Tur redzam, ka skolnieku_ skaits nevis mazinās, betpat pieaug. Tur nevis slēdz jau pastāvošās skolas,
bet atver jaunas._ Ja cara laikā mācījās 8 miljoni
skolēnu, tagad mācas 25 miljoni! Līdz pirmās piec-
gades beigām, skolu eku skaits Maskavā ir pavairo-
jies par vienu trešdaļu. Tas notiek tanī laikā, kad
mušu skolas slēdz.

Kā bērni tur pavada vasaru? Pie mums ap 60.000
skolēnu ir spiesti sev pelnītmaizi, atraudamies no
skolas sola, nevarēdami iegūt nepieciešamo izglītī-
bu; tur miljoniem 1bērnu vasaru pavada atpūtas na-

mos un citur. Ap 6.000.000 bērnu šogad vasaru pa-
vadīs ārpus pilsētas atpūtas namos; ap 500.000 bērnu
izbrauks pionieru nometnēs; ap 650.000 bērnu uztu-
rēsies veselības laukumos; tāpat fiziskās kultūras un
citos atpūtas namos pavadīs vasaru 1,5 miljoni bēr-
nu; turisma_ biedrībās — ap 150.000 bērnu. Lūk, '
tādi ir_ apstākļi Sociālistiskā padomju republiku sa-
vienība! Tāda ir starpība starp šīmdivām sistē-
mām — kapitālistisko un sociālistisko. Tur bērniem,
kasziemu ir nomocījušies un nosēdējušies skolā, pār-
pūlējušies, ir saule, gaiss, rotaļas un citas higiēniski
nepieciešamas labierīcības; šeit — atkal smags
darbs, _atkal vergošana pie lielsaimniekiem vai pu-
tekļainas fakrikas, kas_ nevar nesabojāt strādnieku
jauniešu organismu. Tapec vien kapitālistiskās val-
stīs notiek tik daudz pašnāvību, jo slimā miesā var
mājot tikai slims gars! Tāpēc pie mums ir arī ār-kārtīgi^ daudz nāves gadīju

mu
.

Ta ir_ pamatskolās. Vidusskolās nav citādi. Arī
vidusskolas mājo tas pats gars. Ja pamatskolās
skolēnu tik liels procents nespēj apmeklēt skolu, tad
vidusskolas ir vel sliktāk. Ir reti kāds darba jaunie-
tis-, nemantīgo iedzīvotāju bērns, kas var apmeklēt
vidusskolu, jo vidusskolas apmeklēšanai vajadzīgi
ārkārtīgi lieli līdzekļi. Darba jauniešiem ir ļoti grūti
un biež[vien neiespējami Jurpināt izglītību vidussko-
la vai universitāte. Pagājušajā gadā no vidussko-'
lam izmeta ap 40%- skolēnu nesamaksātas skolas
naudas deļ.

Ieskatoties skolēnu dzīvē, kuri apmeklē vidus-
skolu, dažādas amatniecības skolas un vakara sko-
las, redzam šausmīgu ainu. Bieži vien šie jaunieši
dzīvo pusbada un nezin kad ir baudījuši labāku uz-
turu. Viņiem dienam un naktīm jāstrādā. Tas viss
nevar jiesabojat šo jauniešu organismu.

Ta tas ir ar vienu nemantīgo daļu skolēnu. Otra
daļa_ turpretim, izspiezdama savus līdzbiedrus no
skolām, arvien vairāk un vairāk fašistizējas. Iepriek-
šējos gados vidusskolas un tāpat augstskolā mācī-
bas, nauda tika ārkārtīgi paaugstināta. Pagājušajā
mācības gada no vidusskolām par mācības maksas
nenokartošanu ir izslēgti daudz skolēnu. Man irdati par 21 ģimnāziju, kopskaitā par 437 skolēniem.
No Krāslavas ģimnāzijas izslēgti 67 skolēni. No
Ludzas vidusskolas izslēgts 51 skolēns, Varakļānu —31, Rēzeknes — 35, Balvu — 33, Viļakas — 30, jau-
nas Cimzes Valkas ģimnāzijas — 27, Talsu — 22,pirmās valsts Jelgavas ģimnāzijas — 18, 2. Rīgas
pļlsetas ģimnāzijas — 16u,_ t. t., u. t. t. Lūk, šie dati
rada. masu veida tiek izslēgti skolēni no skolām.

Šadiapstakļi, luk, bieži vien noved jauniešus pie
pašnāvībām. Jaunietis,_kurš ir spraudis sev kādu
mērķi, grib censties iegūt sev izglītību, bet šo izglī-
tību nevar iegūt tadeļ,_ka trūkst vajadzīgo līdzekļu,
šis jaunietis, kurš diena iet smagas darba gaitas, va-
karos apmeklē skolu, zaudē spēkus, jo nevar no vi-ņa prasīt dzelzs stiprumu; tā nu nonāk pie pašnāvī-bām, pie bankrota, par kuru ne viens vien deputāts
šeit ir runājis un brīnījies, kādos apstākļos esot no-
nākusi tagadēja jaunatne, kāda idejiskā krizē tā pa-grimusi. (Starpsauciens.) Jūs esat vainīgi! Jūs esatvainīgi, _ un visa jūsu iekārta līdz ar jūsu ministriem,!Ta ir ta, kas ir novedusi un novedīs tik daudzus pie
pašslepkavības, jo citas izejas jūsu iekārtā nav.

Te kāds deputāts minēja, ka jaunatnei trūkstot
ideju, jaunatne nododoties seklām izpriecām; ja tākaut kam nododastad vienīgi sportam. Bez šau-
bām, ta ir pilsoniska jaunatne,bet ne darba jaunatne
Darba jaunatne bieži vien ideju dēļ tiek atrauta noskolas sola un arestēta — arestēta ne zagšanas dēļ,
ne tadeļ, ka viņa būtu, piemēram, nozagusi kādu ve-losipēdu, ka to nupat ir darījis kāds mantīgās šķira?
students — jā, Beldava kungs, teoloģijas fakultātes
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students! —, ne tade] viņi tiek arestēti, bet šie dar-
ba jaunieši tiekaresteti savu ideju dēļ, savu kommū-
nistisko jdeju dēļ. Šiem jauniešiem, kurus sloga cie-
tumos ka revolucionārus,_šai jaunatnes daļai nav ide-
jiska_bankrota; taisni otrādi — šī jaunatnes, daļa ide-
ju deļ ņem uz saviem pleciem 6—7 un 8 gadus ka-
torgas un to arī izcieš. Šai jaunatnes daļai nevar
but nekāda idejiska_ bankrota, tai ir savas idejas, par
kuram kapitālistiskā iekārtā viņai jācieš. Turpretim
pilsoniskas jaunatnes daļai gan ir šis idejiskais ban-
krots, tai nav nekādu ideju un ari nekad nevarēs
but. Viņa ļr novesta pieidejiska bankrota tāpēc, ka
visai tagadējai valsts_ iekārtai, kuru viņi aizstāv, nav
nekādu jdeju,_ ne ideālu, nav nākotnes.

Talak mēs visi zinām, ka skolās joplaši piekopj
militārisma propagandu, ka skolēnos cenšas iepotēt
nevis iespējami plašāku izglītību, bet ka tos audzi-
na uz slepkavošanu. Skolās notiek plašasmilitāras
apmācības; skolēnus tur māca nokaut. Tā, piemē-
ram, Aizputes ģimnāzijā skolēni militārā apmācībā
pa Aizputes ielām dižojas ar šautenēm-. Viņi soļo
virsnieku vadībā, dziesmas dziedādami. Ko tad šie
skolnieki dzied? Ierindā soļodami, dzied: «Tur es
dzēru, tur man tika, tai mazai krodziņā". Un tas,
luk, notiek taisni nacionālās atmodas izglītības mini-
stra laikā! «Tur es dzēru, tur man tika, tai mazai
krodziņa" — dzied nākošā intelligence, kas tagad
se_d uz_ skolas sola, maršējot ar šautenēmpa ielām.
Lūk, tāds iznīcības gars mājo skolās!

Tāpat ir ari ar eksāmeniem. Mēs zinām 1, ka
eksāmeni kapitālistiskā iekārtā ir ierocis buržuāzijas
rokās, ar kuru palīdzību var nobīdīt pie malas nevē-
lamos nemantīgās šķiras skolēnus. Ja mēs zinām,
ka skolēnam- nepieciešamais uzturs jāsagādā, dien-
dienā strādājot, tad taču skaidrs, ka šis skolēns pie
vislabākās gribas, diezin kā pūloties un cenšoties,
nebūs spējīgs pietiekoši sagatavoties, nebūs spējīgs
tā sagatavoties kā mantīgās šķiras skolēni, kam ir
pietiekoši laika un līdzekļu mācīties. Tā te atkal ir
ievests zināms cenzs, kas cenšas izslēgt nemantīgās
šķiras jauniešus. Ir gan izglītības ministris Ķēniņš
ievedis papildinājumus, kuri it kā atbrīvo «sevišķi
centīgos" skolēnus, t. i. tos, kuru atzīmes ir „4" un
„5". Bez tam 1arī teikts, ka uz paidagoģiskās pado-
mes lūgumu var atbrīvot arī tos, kuri priekšmetos
izpelnījušies 4 un 5, bet kuru gada atzīme ir „3" un
„4"; bet tas var notikt tikai uz paidagoģiskās pa-
domes lēmumu, tas atkarājas no paidagoģiskās pa-
domes. Bet ja ari šī paidagoģiskā padome būtu par
to, ka šie skolēni jāatbrīvo no eksāmeniem, tad at-
kal te var uzlikt savu veto tautskolu inspektors vai
skolu departaments. Tāpēc šie atvieglojumi maz
vai gandrīz nekā nedod darba jauniešiem

Bet kas tad ir tie «centīgie jaunieši"? Vai tie-
šām mūsu «nacionālās" izglītības vadītāji nezina, ka
visiem nekad nav vienādas tieksmes, un ka tas, kurš,
varbūt, ir labs matemātiķis, var nebūt labs fiziķis
u. t. t. Varētu gan vismaz sagaidīt, ka mūsu tā sauk-
tais «nacionālās atmodas" ministris, par kuru tik
daudz rībina bungas kā par sevišķu nacionālu «ģē-
niju" , censtos pievienoties tiem izcilajiem vispasau-
les skolu darbiniekiem, kuri uz šo jautājumu skatās
citādi; bet mēs redzam-, ka šis mūsu «nacionālais"
izglītības ministris ar nolūku piekopj to pašu reak-
cionāro polītiku, kādu ir piekopuši visi ministri priekš
viņa.

Tāpat ir zināms, ka skolās netiek mācīta jaunā-
kā literatūra. Piemēram programmā, kas jāizņem 6
klašu pamatskolai, ir teikts, ka literatūrā ir Krišjānis
Valdemārs, Krišjānis Barons, Pumpurs, Auseklis,
Kaudzītes, Poruks, Bārda, bet par jaunāko literatūru
— ne vārda. Tā mēs redzam, ka «nacionālie mi-
nistri" rībina bungas ap šo «nacionālo atmodu; mēs

redzam, ka ar varu tiek_ vilkti virsū nacionāli brunči,
tiek propagandēta staigāšana vīzēs un pastalās, vār-
du sakot^ — pagātne un atkal pagātne. Citādi tas ari
nevar būt. 14 gados šī «demokrātiskā"-valsts ir jau
novecojusies, un tagad tā tuvojas savai miršanas
stundai; tapēc_ tiek propagandēta šī pagātne un viss,
kasar to saistās, tāpēc arī skolās nemāca jaunāko li-
teratūru.

Tas pats ir _ar augstskolu. Savā laikā lekciju
naudu paaugstināja uz 200 latiem; par praktiskiem
darbiem nāk vēl klāt 100 latu — kopā 300 latu. Š\
summa — 300 latu ir laukstrādnieka alga par veselu
gadu darba! Nav iespējams iegūt augstāko izglītī-
Du tieni retiem nemantīgo šķiru jaunekļiem,kuri kaut
kā, ai - lielām mokām ir spējuši nobeigt vidusskolu.

Daudz ir runāts arī par to, ka mūsu augstskolā
tagad mājo pavisam cits gars — ne vairs tas gars,
_as kādreiz vadīja progresīvos kultūras cīnītājus.
Tagad mūsu augstskolā valda reakcionārisms, tagad
tur ir reakcijas perēklis. Augstskolas profesori glu-
ži atklāti sludina reakcionārismu un pat fašismu.

Mēs zināmi,ka nesen notika kādi studentu svētki,
kuros studenti atteicās dziedāt dziesmā «Gaudea-
mus" to dziesmas daļu, kur ir vārdi «lai dzīvo re-
publika". Tas rāda, ka šie studenti ir naidīgi re-
publikai, ka šī jaunatnes daļa prasa fašistisku dikta-
tūru. Kad tomēr daļa studentu dziedājuši pārējo
dziesmas daļu, tad rektors demonstratīvi pagriezis
muguru un aizgājis prom . Tas tikai pierāda, ka arī
augstskolas vadībā ir noteikti fašisti. Bez šaubām-,
ir _zināmi arī šo augstskolas pasniedzēju, augstskolas
mācības spēku fašistu vārdi. Tādi ir profesors Vī-
tols, profesors Plāķis un daudz citu, tāpat arī Teik-
manis, Starcs un citi pasniedzēji.

Tagad gribu pakavēties pie atsevišķiem runātā-
jiem.

Tas, ko_ šeit teica Skalbe, ir bēdīga liecība par
mušu tagadējo «demokrātiju". Viņš bija ļoti noskai-
ties un dibināti noskaities par to,ka šeit Saeimā val-
dot tikai spekulācija un andele, ka ne par kādu pozi-
tīvu darbu neesot, ko runāt. Man jājautā, vai tad uz
šīs andeles un polītiskās spekulācijas pamata neno-
dibinājās arī pati Latvijas «demokrātiskā" valsts?
Vai tad pats Skalbe nebija tas, kas savās «Mazajās
piezīmēs" rakstīja, ka amerikāņi esot apgādājuši mūs
ar baltu maizi, dzeloņdrātīm, žurku zālēm-, speku-
lēdami uz to, ka Latvijas buržuāzija sviedīs savus ie-
dzīvotājus cīņā pret Sociālistisko padomju republiku
savienību, lai, nostājoties Eiropas durvju priekšā su-
ņa lomā, sargātu Eiropu no kommūnistu sērgas!?
Lūk, uz šīs pašas spekulācijas un andeles pamata ir
nodibināta arī šī «demokrātiskā" valsts. Viņas pa-
matā nav bijusi idejiska cīņa, nav bijuši idejiski mo-
tīvi. Tāpēc nav, ko brīnīties, ka arī turpmāk viņas
darbiniekos mēs neredzam idejas un ideālus.

Skalbe prasa likvidēt mazākuma tautību skolas,
jo tās tiek likvidētas arī Vācijā. Pavisam 1citu ko re-
dzam SPRS. Tur vis nelikvidē mazākuma tautī-
bu skolas, bet tur katrai tautībai savās skolās ir at-
ļauta mātes valoda. Tur ir skolas pat čigāniem, ču-
vašiem, kirgīziem u. c. Ja man būtu laiks, es jums
nolasītu statistiskus datus, kas rāda, ka pat vismazā-
kam tautiņām ir skolas savā valodā, tāpat ir savi
laikraksti un grāmatas, kas cara laikā nebija.

Profesors Zālīte baidīja ar Gruzijas likteni. To-
mēr tanī pat Gruzijā redzam pat tādas parādības,
kādas nav pie mums. Tur, piemēram, uz laukiem ir
pastāvīgas- bērnu siles 178kollektīvos. Mēs par bēr-
nu silēm uz laukiem varam- tikai sapņot. Sezonas,
t. i. sējasjaikā bērnu siles ir 172kollektīvos. Tās at-
vieglo mātes d_zīvi. Tā tad ir gādāts par to, lai mā-
tēm būtu iespējams nodoties arī kultūras un sabie-
driskai dzīvei. Jūs te kliedzat par mātēm, par „mā-



955 Latvijas Republikas IV Saeimas Vi sesijas 23. sēde 1933. gādā 28. jūnijā. 956

tes dienu", ka jarūpējoties par māti, bet paši šo māti
bendējat un viņas labā nekā nedarāt. Šinī ziņā ir
atbildīgs arī tas pats Zālītes kungs; arī viņš te atbal-
sta un attaisno Izglītības ministrijas budžetu.

Tiešām, kā kuriozs jāmin Zālītes prasība par to,
lai minoritātes, piemēram vācieši, braucot uz Vāciju,
ja viņi gribot izglītoties. Vai tad tiešām cilvēkam,
kas maksa nodokļus savā valstī, nav tiesības prasīt,
lai izglītību viņam dod tā valsts, kurā viņš dzīvo?

Tā mēs redzam, kādu polītiku piekopj Latvijas
ideologi. Mēs atzīstam, ka arī minoritātēm ir tiesī-
ba mācīt savus bērnus mātes valodā. To prasa vis-
elementārākais demokrātijas princips, un tas ir vie-
nīgais veids, kā tautas masām piesavināties kultū-
ru un izglītību.

^
Mātes valodā ir visvieglāk un vis-

ērtāk piesavināties izglītību. To nedrīkst liegt arī
minoritātēm.

Cits jautājums ir, kādas ir šīs minoritātes. Vā-
ciešu lielais vairums ir mantīgas šķiras, bet tomēr
daļa no viņiem ir_arī nemantīgu — strādnieku. Lai
nu tas būtu, kā būdams, tā ir principiāla prasība, ka
katram ir_ tiesība piesavināties kultūru un izglītību
tāda veida, kādā tas viņam izdevīgāk.

Skalbe te gribēja pielabināt polus ar to, ka, lūk,
šiem poļiem japieskaņojoties latviešiem, jāsalejoties
ar viņiem, lai latvieši būtu stiprāki, joPolijai ari esot
svarīga stipra Latvija. Varbūt; bet atkal mums ši-
nī ziņa jāsaka: pret ko stipra — pret SPRS? Bet
ne katrreiz arī šie poļi gribētu stipru Latviju, un te
jājautā profesoram Zālītēm, kurš teica, ka mums ne-
esot jāiet ne ar poļiem, ne ar vāciešiem, ne ar ko ci-
tu, mums jabūtot pašiem par sevi, jāpaliekot neu-
traliem, atklāti jājautā: vai Latvija varēs būt neutrā-
la? Agri vai vēlu ta tiks ierauta karā, jo poli nekad
neaiztnirsīska viņigrib iegūt Daugavpili un Latgali.
Neutrali mes nevarēsim palikt, lai kā ari mēs to gri-
bētu.

Beldavs bija noskaities par Skalbi, kurš dziedot
par brīvību, bet neprasot to reliģijai, lai tā brīvi va-
rētu sagrābt skolassavās rokās. Protams — kā kurš
brīvību saprot! Cūka par brīvību saprot to, ja viņai
atļauj vārtīties dubļos, bet kulturāls cilvēks dubļos
nevartīsies.

Kaļļistratovs lādēja Sociālistisko padomju repu-
bliku savienību un teica ta: mēs jums,Latvijas bur-
žuji, pieslejamies ar sirdi un dvēseli, bet jūs- tomēr
pret mums lietojat represijas, jūs mums nedodat sa-
vas skolas: u. t. t. Viņš lādēja Sociālistisko padomju
republiku savienību un teica, ka tur daudz kas va-
rētu but labāk, nekā ir tagad; te esot tā ideālā iekār-
ta — labāka neka Sociālistisko padomju republiku
savienība; bet tūlīt viņš atkal pateica: kas ir tie, kas
rok grāvjus Kurzemē, Vidzemē un citur? — Tie esot
krievi! Kas ir tie, kas iet par laukstrādniekiem pie
lielsaimniekiem? —Atkal krievi! Krievi ejot vergu
gaitas. Redziet, te nu bija tā ideālā iekārta! Grib
Sociālistisko padomju republiku savienību nostādīt
par vergu valsti, bet izrādās, ka šī vergu valsts ir šī
pati «demokrātiska iekārta"! Protams, Kaļļistratovs
to nevar nezināt ,bet_ ja viņš tā runā, tad tāpēc, ka
viņš zina, ka viņam ka baltgvardam uz šovalsti vairs
nav atgriešanas.

Skolās arī citādā ziņā izpaužas reakcionāra po-
lītika. Skolas notiek_tādas lietas, ka tās pilnīgi no-
dod baznīckungu vara. Pret to katram progresīvam)
cilvēkam visnoteiktāk jāprotestē, sevišķi tāpēc, ka
ta polītika, kas turpmāk būs skolās, kad reakcionārie
skolotāji apvienosies ar reakcionāro baznīckungu le-
ģionu,progresīvākiem cilvēkiem nepavisam vairs ne-
būs ciešama. Skolu nodošanā baznīckungiem ir
liela nozīme bijusi taisni tiem- cilvēkiem, kas, pie krū-
tīm sizdami, sevi ir apzīmējuši par demokrātiem. Tā-

di nopelni šinī lieta ir arī pazīstamajam Sarkanam,
kas esot balsojispar skolas nodošanu baznīckungiem.

Reliģija nekāda ziņa nav savienojama ar kultū-
ru un zinātni. Reliģija un zinātne — tās ir divas šķir-
tas lietas. (Starpsaucieni.) Tās nav savienojamas,
jo reliģija izplata tumsību. Zinātni taču baznīctēvi
visādiem līdzekļiem ir centušies apkarot. Pāvils ir
teicis, ka reliģijai jāiznīcina zinātne, jozinātne un re-
liģija — tas ir divas nesavienojamas lietas. «Kamēr
bus bieži un muļķi, reliģija pastāvēs", teicis Voltērs
un dibināti teicis; bet mūsu reliģija ir vismuļķīgākā
un nejēdzīgāka — tāpēc to nevaram atstāt skolās.
Visiem un katram godīgam cilvēkam' jāuzstājas pret
mušu skolu sagrābšanu reliģijas varā.

Mēs jau vienu o_ tru reizi esam dzirdējuši šīs reli-
ģijas, pārstāvju uzstāšanos un esam nosmējušies par
to, bet smieties par viņu izturēšanos mēs varam tik
ilgi, kamēr šie tumsības ievedēji un balsti nav mums
kaitīgi. Mes redzam, ka pēdējā laikā reliģija visiem
iespejamiern līdzekļiem cenšas sagrābt skolas savās
rokas, lai tas vēl lielākā mērā padotu fašisti'zācijas
procesam, kasjau tā strauji pie mums izplatās.

Sava laikā Beldavs te visus smīdināja ar savu
prasību kastrēt žīdus. Savā laikā,kad bija runa par
aborta likumu, Beldavs bija par to, lai žīdu ģimenēm
atļautu tikai 2 bērnus, un tālāk izteica apmēram pra-
sību žīdus kastrēt. Mēs redzam, ka starp baznīc-
kungiem un hitleriešiem ir «idejiski" sakari. To pa-
šu žīdu kastrēšanu, rases tīrību taču prasa arī hitle-
rieši; arī tie propagandē to pašu. Šo sakaru dēļ vēl
jo vairāk reliģija no skolām izslēdzama.

Bez tam reliģija propagandē šķiru morāli. Reli-
ģijas morālei ir šķiras raksturs. «Mīliet savu ienaid-
nieku", «neatmaksājiet labu ar ļaunu",-„kaujiet, du-
riet", _„ja jums sit pa vienu ausi, tad grieziet otru",
«domājiet arvien par to, kaspavēlēts", -— tā ir teikts
reliģiskas «gudrības grāmatas". — «Jūs, kalpi, esiet
paklausīgi saviem kungiem', ne tikai labiem, bet ari
Jauniem", «neviena valdība nav, kas nav iecelta no
Dieva;.

Mes redzam, ka baznīckungi! gluži citādi izturas
pret to «valdīšanu", ko ir ieveduši strādnieki, pie-
mēram, SPRS. Baznīckungi to ne tikai nolād — ka-
ķa lāsti gan debesīs_ nekāpj —, bet mēs redzam-, ka
viņi atklāti organizē pret SPRS fizisku varu. Viņu
melnais pirksts tāpat ir pielikts pie intervencijas or-
ganizešanas

^
un viņi ir saistīti ar visiem tumšiem ti-

piem, kas vēršas pret SPRS.
Pat vēl vairāk! Mēs redzam, ka baznīckungu

pārstāvji ir pielaiduši vistumšākās lietas. Kad ru-
nāja parPommera neķītrībām, tad viņam šeit radās
pat aizstāvji; bet mes zinām., ka tādas lietas nav no-
tikušas ar Pommeru vien, tās ir notikušas arī ar ci-
tiem, un ta tad mums nevar būt ne mazāko šaubu,
ka tas ta ir.

Poļu baznīcās bieži vien propagandē pat terro-
ru, slepkavību pret SPRS darbiniekiem, Poļu
ksendzs Mežkins Uerškis ir izdevis brošūru ar virs-
rakstu «Karš", kurā ir poļu Jūgšana: «Dod spēku
mušu rokam un pārākumu mušu lielgabaliem, lai ie-
naidnieki tos neredz, bet mušu gāzes lai plīst un ie-
spiežas visur." — Luk, tādas lūgšanas baznīckungi
cenšas izplatīt tauta un musina to uz slepkavību.
Mīlas apustuli mīlas vieta propagandē slepkavību!

_ Talak šai brošūra sastopam vārdus:... izrauj ar
visam asinīm ienaidnieku sirdi." — Lūk, kāds fanā-
tisms, kāda mežonība dveš no šo baznīckungu lūg-
šanas grāmatas! _ Piemēram, metropolīts Antonijs ir
rakstījis sava grāmata: «Krievu tauta! Sarkanais
sātans irsacis kaujupret ticību ... Tas nedrīkst no-
tikt! Mūsu pulki ilgāk negaida. Uz priekšu par Kri-
stus ticību! Nonāvējiet kommunistus! Saminiet
čūskai galvu! Neļaujiet ilgāk dzīvot čūskas bēr-
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niem! Tautas terrors ir Dieva zobens!" — Un tie-
šām uz šīs kūdīšanas pamata ir notikušas daudz Pa-
domju savienības darbinieku slepkavības; piemēram
Voronskisir

^
noslepkavots Ženēvā, sūtnis Voikovs

— Varšava, Šapočņikovs — Maskavā; atentāti izda-
rīti uz Anškijevu, Staļinu, Litvinovu, Dovgaļevski
u. c.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Berg, Jūsu runas laiks ir izbeidzies, bet ir ie-
sniegts priekšlikums —-

pagarināt runas laiku deputātam Bergam par 1 stundu.

Vai ir kādi iebildumi pret to? Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret to. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Par priekšlikumu nodotas tikai 12balsu. Nav pietie-
koša balsu skaita, nav arī kvoruma, tāpēc šī sēde
jāslēdz. Nākošā sēde — šodien pīkst. 17. Šī sēde
slēgta.

F. Bergs: Tomēr atņēma gan vārdu!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks, (zvanī): Sēde
slēgta!

(Slēgta pīkst. 14.02.)

VI sesijas 24. sēde 1933. gada 28. jūnijā.
(Atklāta pīkst. 17.05.)

Saturs.
1 Prezidija ziņojumi 95-7
2 Valsts budžets 1933./34t saimniecības gadam (.kārtējie

izdevumi):
Ji. Birznieks, referents 1001
J. Veržbickis (Latvijas.poļu katoļu, frakcija) 958
L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu

pašvaldību krievu darbinieku apvi-enība) ., 965
L. Šēlers (vācu baltiešu frakcija) 965
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) . . 967, 1001
K. Bel-davs (kristīgais darba bloks) .... 976
S. Trofimovs (krievu zemnieku frakcija) . . 978
J. Lejiņš-Leja (zemnieku savieība) ..... 978
H. Ķaupiņš (sociāldemokrāts) 983
J. Šterns (progresīvā apvienība) . . .. 987, 1000
F. Ankipans (sociāldemokrāts) 989
V. Lapinskis (Latvijas poļu katoļu frakcija) 990
K. Bachmanis (progresīvā apvienība) .... 993
V. Fir.kss (vācu baltiešu frakcija) 996
P, Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) . . 997
A. Lūkins (kristīgais darba bloks) -999
Ji Korņiļjevs (krievu zemnieku frakcija) . . . 999
K. Dēķens (sociāldemokrāts) 1004
S. Vitenbergs (Agudas Jīsroel) 1006
F-. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija) . 1006

3. Pārmaiņas kommisijās sastāvā 1006
i- Nākošā sēde 1006

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta! —

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi un valsts bu-
džets 1933./34. saimniecības gadam. — Iebildumu
pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņem-
ta. —

Pie 1. dienas kartības punkta prezidijam nekas
nav ziņojams. — ,

2. dienas kārtības punkts — valsts bu-
džets 1933./34. saimniecības gadam. Re-
ferents J. Birznieks. Turpināsies debates par kārtē-
jo izdevumu VIII dalu — Izglītības ministrija. —

Deputāts O. Gulbis iesniedzis priekšlikumu —
šai sēdē deputātam F. Bergam pagarināt runas laiku par

1 stundu.

Iebildumu nav? Deputātam' Bergam runas laiks
pagarināts. Vārds deputātam Bergam. Deputāta
Berga nav zālē. Vārds deputātam Veržbickim.

J. Veržbickis (Latvijas poļu katoļu frakcija):
Augsti godātie deputātu kungi! Patiesībā es nebiju
domājis par Izglītības ministrijas budžetu runāt. To
es nedomāju darīt vispirms tāpēc, ka mums pašlaik
nav pastāvīga resora vadītāja, un otrkārt vēl tāpēc,
ka ministris, kura laikā šo budžetu sastādīja, tagad
ir jau demisionējis. Bet vakardienas sēdē, noklau-
soties cienījamā deputāta Skalbes kunga runu, nodo-
māju sakarā ar to teikt dažus vārdus par mūsu iz-
glītības resora budžetu un īsi atbildēt Skalbes
kungam.

Skalbes kunga runa bija dāvāta aizgājušajam
ministrim Ķēniņa kungam. Viņš slavēja Ķēniņa
kunga valstiski nacionālo politiku izglītības lietās un
sevišķu vērību piegrieza aizgājušā ministra perso-
nai, slavēdams to līdz debesīm.

Es gribētu aizrādīt, ka mēs par aizgājušā mini-
stra polītiku un par viņa personu esam pavisam citā-
das domās.

Negribu te nemaz apstāties pie atsevišķiem 1 li-
kumiem, kuri izdoti Ķēniņa kunga laikā; negribu ari
runāt par viņalēmumiem vai atsevišķiem rīkoju-
miem. Es vispārgribu maz runāt par viņa darbību,
jo_ par to jau pārāk daudz ir runāts mūsu sabiedrī-
ba, prese un arī šinī Augstajā namā. Gribu tomēr
aizgājuša ministra darbu novērtēt pēc sekām-, kas
palikušas_pec Ķēniņa kunga aiziešanas. Pēc manām
domam tas sekas ir ļoti bēdīgas.

Vispirms jāteic,_ ka aizgājušais ministra kungs
sava valdīšanas laikā izglītības resorā ir novedis līdz
nullei līdz šim spēkā esošos likumus par izglītību, ko
1919. gada decembra mēnesī pieņēma Tautas Pado-
me. Ka likumu par izglītības iestādēm Latvijā, tā
arī likumu par mazākuma tautību skolām viņš atstū-
ma pilnīgi pie malas un neizrādīja ne mazāko gribu ar
tiem rēķināties.

Ne tikai ar šiem likumiem, bet arī ar elementā-
ras taisnības principiem ministra kungs savā laikā
negribēja rēķināties. Protams, tas nevarēja neatstāt
demoralizējošu iespaidu mūsu sabiedrībā. Es droši
varu teikt, ka šī rīcība atstāja ne tikai demoralizē-
jošu iespaidu, bet arto bija kompromitēta visa mū-
su demokrātiska iekārta, mūsu tiesiskā iekārta. Tās
nu ir tādas sekas, kuras, es domāju, mēs tuvākā lai-
ka nevarēsim aizmirst, šo seku iespaids paliks arī
nākotne.

Tālāk bijušais izglītības ministra kungs, atstā-
ja^mums tādas sekas, ka starp mazākuma tautī-
bām no vienas puses un latviešu tautību no otras pu-
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ses nodibinājās pavisam nenormālas, neveselīgas
attiecības. Protams, ministra kungam ar savu rīcī-
bu bija loti viegli to panākt: viņam vajadzēja tikai
aizmirst to, kas paredzēts likuma par mazākuma tau-
tību tiesībām. Bet es domāju, ka šinī ziņā mēs va-
rēsim ministra kunga rīcību drīzā laikā labot un līdz
ar to atkal nodibināt starp mazākuma tautībām un
latviešu tautību_normālas un labākas, attiecības. Kājau teicu, tas būtu tas mazākais. Mēs domājam, ka
mes varēsim šo lietu vieglāk atgriezt atpakaļ un at-
kal nodibināt veselīgas attiecības, pēc kā, man šķiet,
ilgojamies ka mes, tā arī jūs. Turpretim pirmās mi-
nistra kunga rīcības sekas, proti — minoritāšu tie-
sību mīdīšana kajam, visas tiesiskās iekārtas pilnīga
ignorēšana atstās iespaidu uz ilgāku laiku.

Ko mums atstāja ministra kungs trešam kār-
tam? Es domāju, ka tas bija tas, ka ministru kunga
darbība sacēla nemieru mušu sabiedrībā, valdībā unarī parlamenta. Jus taču, kungi, labi atceraties, ko
sava laika rakstīja prese un runāja sabiedrībā par
ministra kunga rīcību. Viena daļa — ne minori-
tāšu, bet latviešu — sabiedrības nostājās vienā pu-
se — par Ķēniņa kungu _ — es domāju, tā bija ļoti
maza daļa — bet lielāka sabiedrības daļa ar mini-
stra kunga rīcību un viņu pašu palika neapmie-
rināta.

Jūs redzējāt, deputātu kungi, ka ne tikai mēs
šeit Saeima strīdējāmies par likumiem, kurus bija
izdevis bijušais ministris, bet par tiem strīdējās arī
Latvijas sabiedrībā. Paldies Dievam, lielākā daļa
sabiedrības līdz ar Saeimu viņa rīcību nosodīja un
viņa izdotajiem, likumiem' nepiekrita. Galu galā mi-
nistra _kungs_ bija spiests demisionēt.

Talak jāteic, ka ministra kunga rīcībai bija tās
sekas, ka tagadēja valdība savā laikā bija nostādīta
tāda stāvoklī, ka viņa katru acumirkli varēja krist.
Vainu par to, pec manas dziļākās pārliecības, vaja-
dzētu ņemt uz saviem pleciem vienīgi bijušajam mi-
nistrim Ķēniņa kungam un tai frakcijai, kas viņa rī-
cību atbalstīja un_ par katru cenu gribēja viņa poli-
tiku turpināt. Tas bija tās sekas, kuras pēc sevis
ka mantojumu ir atstājis aizgājušais ministra kungs;
tapec es nemaz nevaru piekrist tiem mūsu slavenā
dzejnieka un rakstnieka Skalbes kunga vārdiem, ar
kuriem viņš Ķēniņa kunga darbību slavēja līdz pa-
šam debesīm un novērtēja ļoti augsti aizgājušā mi-
nistra personību.

Man nāca prātā tā paša Skalbes kunga poēti-skais piemērs, ko viņš te minēja, teikdams, ka velns
cilvēka dvēseli novērtējot visdārgāk, velns par cil-
vēka dvēseli maksājot visvairāk. Es domāju, ka
tāda maksa bija domāta par kārtīga un laba cilvēka
dvēseli; bet ja tam pašam, velnam vajadzētu pirkt
aizgājuša ministra dvēseli, tad es domāju, viņš bi-
juša cara cenzora dvēseli novērtētu ļoti zemu.

Skalbes kungs neapstājās pie ministra kunga
slavēšanas un cildināšanas vien. Viņš reizē ar to
raidīja mums — mazākuma tautībām visādus pār-
metumus. Mazākuma tautību starpā esam ari mēs
— poļi. Atbildēdams Skalbes kungam, es, protams,
varu runāt tikai mus-u poļu tautības pārstāvju vārdā.

Es teikšu, ka arī šinī ziņā Skalbes kungs ir vai
nu nepareizi informēts, vai arī viņš dažus apstākļus
atstāj pie malas. Pec mūsu pārliecības Skalbes
kungs mums pārmeta nevieta.

Starp citu viņš _teica, ka mazākuma tautības vi-
su laiku izvedotkadu norobežošanās polītiku. Tas
nav pareizi. Mes esamnostumti pie malas to ap-
stākļu deļ,_ kas ir uzpeldējuši uz polītiskās- skatuves:
Varbūt mes esam spiesti to darīt, t. i. norobežoties,
bet netāda ziņa, kāto saprot Skalbes kungs. Var-
būt mes savas kulturālas tieksmēs stāvam drusku
atsevišķi, bet ta ir pilnīgi saprotama parādība. Tā-

M
f 5i , .7

pat būtu, ja latvieši būtu kādā valstī mazākumā:
arī viņiemsava kulturāli nacionālā dzīvē, savā tau-
tības dzīve būtu savas intereses. Varētu taču būt
un, bez šaubām, arī būtu tādas atsevišķas intereses
arī latviešiem. Ja mums tādas intereses pastāv, to
taču mums neviens_ nevar pārmest, jo tas ir pilnīgi
dabīgi un vieta. Tādas norobežošanās politikas, kā-
du mums pārmet Skalbes kungs, un tādā nozīmē,
par kādu runāja Skalbes kungs, poļiem faktiski ne-
maz nav.

Esot nodibinātas kādas mazpilsētas — Skal-
bes kungs vakar teica. To nemaz nevar attiecināt
uz mums

^
poliem

^
un domāju, tāpat nevar attiecināt

arī uz citam mazākuma tautībām.
Skalbes kungs vakar bija minējis arī par to, ka

ne speciāli poļi vien, bet vispār mazākuma tautī-
bas neprotot latviešu valodu, nepazīstot Latviju u. t.
t. Kādai veselai tautībai pārmest tādas lietas arī
nav vieta. To, ka poļi neprot latviešu valodu, var
attiecināt vienīgi uz vecāko paaudzi, kura, būdama
tanīs gados, kad ar latviešu valodu nevar tik viegli
iepazīties, paliek tādā stāvoklī, ka tiešām ne visi to
prot, bet _ attiecībā uz jaunatni šis pārmetums nemaz
nav vieta. _Mēs-, poļu sabiedriskie darbinieki, visur
ieteicam musujaunatnei mācīties un prast latviešu
valodu un runāt to ta, ka runā paši latvieši. Mēs
gribētu to pārvaldīt pat labāk nekā pārvalda paši
latvieši. Tāda ir mušu vēlēšanās. Mēs 'negribam,
norobežoties, ka to domā Skalbes kungs. Mēs gri-
bam saprast valsts valodu un runāt visur tur, kur
mums tas vajadzīgs.

Mēs gribam arī iepazīties ar Latviju. Arī šinī
ziņa nav vieta Skalbes kunga pārmetums. Mēs ta-
ču zinām bezgalīgidaudz piemēru, kad no Latgales
poļi aizbrauc uz pārejam Latvijas daļām, un Rīgas
poļi aizbrauc uz Latgali, lai iepazītos ar visu Latvi-ju. Es jau nerunāju par to, ka skolā jaunā paaudze
ir labi iepazinusies ar Latviju, tās iekārtu, ar mūsu
valsts dzīvi. Pārmetumi, ko šeit izteica Skalbes
kungs, pa daļai varētu attiekties tikai uz vecāko pa-
audzi, bet, kungi, tai taču nevar to nopietni pārmest.

Runājot par valodas neprašanu, es zinu un do-
māju, ka arī jus zina.sit, ka krievu laikā bija tādi ga-
dījumi, ka veci cilvēki, kuri visu mūžu nodzīvoja
Krievija, kuri pat kalpoja pagastos, vēl līdz 1917. ga-
dam neprata krievu valodu. Es varu minēt arī per-sonas, kuras vel tagad dzīvo, un jūs varat paši viegli
pārliecināties, ka ta ir taisnība. Ir arī mūsu starpā
viens deputāts, kurš apliecinās, ka viņa tēvs vēl
1916. gada neprata krievu valodu, lai gan ilgus gadus
bijis, par pagasta tiesas -locekli. Tas tanīs laikos nebija
nekāds brīnums, bet tagad, ja 50^-60 gadu vecs cil-
vēks neprot latviešu valodu, tad to uzskata par ļoti
lielu ļaunumu,. Bez šaubāmi, labi tas nav. Ja ir daži
tādi cilvēki, kas varētu prast latviešu valodu, bet to-
mēr neprot, tad neviens arī nesaka, ka tas būtu la-
bļ; bet Skalbes kungs no šīs- tribīnes pārmeta vi-
sam minoritāšu tautībām, ka viņas nemaz negribot
iepazīties ar Latviju un neprotot arī latviešu valodu.
Tas pārmetums nav vieta.

Teica arī, ka minoritātes nemīlot Latviju un lat-
viešu tautu. Kungi, esgribetu nopietni runāt par šopārmetumu. Tāda stāvokļa pastāvēšana vispirms
psicholoģiski nav attaisnojama. Vai minoritātēm
tiešam var but kadļ aprēķini, vai kādi iemesli, ku-
ru deļ_ viņas nemīlētu Latviju un latviešu tautu?
Absolūti ne. Minoritātes, to starpā arī poļi, jau nosavas dzimšanas ir cieši saistītas ar Latviju; jau mū-
su tēvu tevi tagadējo Latviju ir skaitījuši par savu
dzimteni.

Jaunākās Ziņas" rakstīja par to, ka kāda tur
tautība esot ļoti neapmierināta ar agrāro reformu un
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tadeļ līdz šai dienai esot naidīga pret Latvijas val-
sti, latviešu tautu u. t. t.

Ņemsim, to lietu reāli. Agrārā reforma izvesta.
No poļu muižniecības nekas- vairs nav palicis pāri.
Viņa ir vai nu emigrējusi, vai likvidējusies, vai pār-
gājusi uz pilsētām. Daži no bijušiem poļu tautības
muižu zemju rentniekiem, kādu Latgalē bija ļoti
daudz — jums par to jāzina_ —, ir paši dabūju-
ši fonda zemi, bet nav daudztādu laimīgo poļu, kas
ir kaut ko mantojuši no agrārās reformas. Bet ja
viņiem zeme nav piešķirta, tad viņi ir pirkuši valsts
zemes fonda objektus.

Šie poļi taču ir ieinteresēti, lai pastāvētu Latvi-
jas valsts un tas iekārta. Psichologiski nav sapro-
tams, ka poļu tautības Latvijas pilsoņi būtu ieintere-
sēti, lai Latvijas valsts un latviešu tauta nepastāvē-
tu. Bet Skalbes kungs uzdrošinās mums visiem to
apgalvot. Vai ir pamats par tādām lietām tik droši
runāt?

Taisni tas. pats Skalbes kungs teica, ka minori-
tātes norobežojoties no latviešiem, negribot panākt
labāku attiecību _nodibināšanos. Kā tas saprotams?
Es šinī jautājumā gribu lietot tīri psīcholoģisk.u kritē-
riju

^
Latviešu tauta_ tagad ir stipra tauta. Katrai

mazākuma tautībai naktu tikai par labu, ja viņa būtu
labas attiecības ar vairākuma tautību. Kādi iemesli
varētu kūdīt poļus uz naidu un nesaprašanos ar lat-
viešiem? Tādu iemeslu nav. Es varu droši apgal-
vot, ka polu tautība ir draudzīgi noskaņota latviešu
tautībai. Tāpat latviešu tautas dziļākie slāņi ir loti
labvēlīgi noskaņoti pret poļiem, un viņiem' vienam
pret otru nav nekāda naida. Ja vienu otru reizi tāds
naids rodas, tad pa daļai tāpēc, ka mēs- šeit Augstajā
nama dažreiz musinām vienu tautību pret otru; bet
galvenam kārtām naids rodas vietējās administrāci-
jas netaktiskās un nepareizās rīcības dēļ.

Jāsaka, ka ir tikai tādi naida iemesli, kas- nenāk
no dziļākām aprindām, bet no mums pašiem un ad-
ministrācijas uz vietām; ja tikai šo iemeslu dēļ daž-
reiz rodas naids starp latviešiem un poļiem, tad ne-
var sacīt, ka poļi un citas tautības būtu naidīgi no-
skaņotas, pret latviešu tautu un jo sevišķi pret Lat-
vijas valsti.

Te izteica domas, ka minoritātes- neesot iein-
teresētas par to, lai pastāvētu stipra neatkarīga
Latvija. Tas nav pareizi. Es droši Latvijas poļu
tautības iedzīvotāju vārdā varu teikt, ka ir taisni
otrādi: poļu tautības iedzīvotāji Latvijā ir ieintere-
sēti, lai stipra un neatkarīga Latvija pastāvētu mū-
žīgi. (Starpsauciens.) Citi paši par to var runāt.

Te pārmeta, ka nepastāvot draudzība minoritā-
šu un vairākuma tautības iedzīvotāju starpā. Kun-
gi

^
atļaujiet man par to vainot jūs- pašus. Mums pa-

stāv tuvināšanās biedrības, mēs ļoti gribam tuvinā-
ties, _ mēs gribam šo iesākto darbu turpināt tālāk, bet
panākumu nav — nav nevis tāpēc, ka mēs —
poļi negribētu veicināt draudzību, bet tāpēc — at-
ļaujiet man to atklāti pateikt —, ka latviešu tauta
to negrib.

Minēšu vienkāršu piemēru, kas illūstrēs nenor-
mālo stāvokli un pastiprinās manus izteiktos uz-
skatus.

Jums, kungi, visiem' zināms, ka pastāv latvju-
po'ļu tuvināšanās biedrība. Ja šinī biedrībā notiek
kādas sapulces, kādas svinības, cik tad mēs tur re-
dzam poļu un cik latviešu? — Tāda pati biedrī-
ba ir arī Varšavā — poļu-latvju tuvināšanās bie-
drība. Šī biedrība sarīko latviešu valodas kursus,
kurus poļi kupli apmeklē, sarīko visādas svinības
u. t. t, vārdu sakot — visādi grib iepazīties ar
Latviju, ar Latvijas valsts iekārtu, kultūru, tās va-
lodu u. t. t. Grib tuvināties kulturāliun oikonomiski.
Ja Varšavā minētās biedrības sapulcēs neierodas

Krājumā Saeimas Stenourafu
birojā Rigā. Saeimas laukumā

tik daudz latviešu, kā gribētos redzēt, tad tas nav
nekāds brīnums, jo Varšavā tiešām nav tik daudz
latviešu, lai tie minētajā biedrībā būtu pārsvarā.
Bet ņemsim Rīgu. Kas te notiek? Šinī gadījumā,
demokrātiskā centra kungi, atļaujiet griezties taisni
pie jums un teikt, ka varbūt jumsnemaz nav zināms,
kašāda biedrība pastāv. (J. Breikšs no vietas:
,,Kada?")_ Latvju-poļu tuvināšanās biedrība. Jūs,
bez šaubām, to nepazīstat. No demokrātiskā centra
kungiem tikai vienu esmu redzējis šai biedrībā. (G.
Zemgaļa starpsauciens.)

Augsti godājamais prezidenta kungs, kas te
vainīgs _— latvieši vai, poļi? Latvieši taču Rīgā ir
pārsvara: cik procentu te ir latviešu, un cik procen-
tu poļu? Jus pats, prezidenta kungs, sakāt, ka tai
biedrība latvieši nav pārsvarā un ka tur tikai ir 50
cilvēku visa biedrībā. Tas taču nav mūsu grēks, to
nevar mums pārmest, bet gluži otrādi — šis- pār-
metums jāattiecina uz jums — latviešiem, kas par
šo tuvināšanas lietu neinteresējaties. (J. Breikšs no
vietas: „Kas tad jums pārmet?")

Varbūt Jūs, Breikša kungs, mani uzmanīgi; ne-
klausījāties: es runāju par to, ka Skalbes kungs
mums_ pārmeta, it ka mes nekādās draudzīgās at-
tiecības _ar latviešiem negribētu būt. Viņš sacīja:
jus nemīlat Latviju, nepazīstat latviešu valodu, ne-
gribat, lai pastāvētu neatkarīga stipra Latvija. —
Paņemiet, kungi, taču stenogrammas un palasait.
(Sauciens no vietas: „Tas jau nebija teikts par po-
ļiem!") Kādēļ ne par poļiem? Es dzirdēju, ka to
teica par visam minoritātēm — par visām vien-
līdzīgi. Tādēļ es iedrošinos no šīs augstās kate-
dras visai latviešu sabiedrībai teikt, ka mēs šo drau-
dzību gribam' un jau sen meklējam, bet ja tā nepa-
stāv, tad poļi nav vainojami. Tik daudz gribēju at-
bildēt uz Skalbes kunga runu.

Kas attiecas tieši uz apspriežamo izglītības re-
sora budžetu, tad man gribētos teikt, ka tās sum-
mas, kas budžeta mums paredzētas, mūs- nevar ap-
mierināt Es saprotu, — šīs summas salīdzinot ar
iepriekšējiem budžetiem, varētu vēl samazināt, vai
varētu tas pat nemaz nepastāvēt budžetā, ja mums
1919. gada Tautas Padomē nebūtu pieņemti un vēl
šodi_en_ nepastāvētu likumi — viens par izglītības
iestādēm Latvijā,_ otrs_ par mazākuma tautību sko-
lu iekārtu Latvija. Ja šie likumi nepastāvētu, tad
ministra kungs, kas, paldies Dievam, tagad ir aiz-
gājis, varētu rīkoties pilnīgi brīvi un itin pareizi at-
saukties

^
nav attiecīgu likumu, poļiem- var nedot

neka. Tāda gadījumā viņš tiešām' varētu darīt, ko
grib, bet ja tādi likumi pastāv, tad vajadzēja pēc
tiemarī rīkoties. _ Tomēr līdz pat šai dienai mēs- bu-
džeta mums pienākošas summas neredzam. Tas tikai
apstiprina to, ka arī tagad turpinās tāda polītika, kas
neievēro likumu un mazākuma tautībām nedod to,
kas viņam- pēc pastāvošā likuma ir atļauts.

Tagad gribu runāt par pastāvošām skolām.
M.an jākonstatē tāds stāvoklis, ka poļu skolu tīkls pa-
kāpeniski un sistemātiski samazinās. Ar katru gadu
šis stavoklļs polu tautībai^

ir
pasliktinājies, un tagad

jau nepastāv vairs pat tās skolas, kādas poļu tau-
tībai bija vēl 1919. gadā, kādas pastāvēja lielinie-
ku valdīšanas laika. Šodien mums to skolu vairs
nav. Sakait, deputātu kungi,_vai jūs varat atzīt par
normālu tādu stāvokli, ka Ilūkstes apriņķī, kas pa-
stāvīgi dod vienu_ deputātu šeit Augstajā namā, nav
poļu skolas. Visa Ilūkstes apriņķī, izņemot Grīvas
pilsētu, tagad nepastāv neviena polu skola. Sakait,
kungi, vai kāds no jums var teikt, ka tas- ir labi, ka
tas ir normāls stāvoklis! _ Nevar taču būt, ka 5000
pieaugušiemcilvekiem Ilūkstes apriņķī, kuri vēlē
Saeimu, nebūtu tik daudz bērnu, ka nevajadzētu kaut
vienas skolas. Redziet, tāds ir tas stāvoklis, ko te
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slavē un kura dēļ Ilūkstes apriņķī nepastāv vairs ne-
viena poļu skola.

Ņemsim tagad kaut vienu no tām _ skolām, kas
pastavēja 1919. gadā. Piemēram, Ludzā. Tur vien-
mēr ir bijusi poļu skola un visi vienmēr ir atzinuši,
ka šāda skola tur vajadzīga. Bet pagājušajā —
1932. gadā Ķēniņa kungs, daudz par to nedomādams,
nostādīja šo lietu tā, ka Ludzas skola jāslēdz. (G.
Zemgaļa starpsauciens.) Prezidenta kungs, tur bija
150 skolēnu! Man portfelī ir ziņas par to, ka pēc
šīs skolas likvidēšanas — apmēram; 1926. vai 192-8.
gadā — acumirklī es to nevaru atcerēties —
skolēnu vecāki bija aizgājuši pie notāra un ar saviem
parakstiem apliecinājuši — pašrocīgus parakstus
savukārt apliecināja arī notārs —, ka viņi visi ir
poļi. Pie mums jau parasti tā dara; ja grib kādu
poļu skolu likvidēt, tad tikai pierāda, ka tie un tie
nav poļi. Pie mums to ļoti veikli un viegli izdara.
Ja grib kādu skolu_ likvidēt, tad tikai uzdod skolo-
tājiem pēc sava prāta un gribas noteikt bērnu tau-
tību, un to skolotāji noteic pavisam vienkārši. Pie-
mēram, pasaka, ka bērns ir „nenoteiktas" tautības.
Tas ir viens ļoti interesants termins, kā kvalificēt
tautību. Otrs termins ir — Jauktas" tautības bēr-
ni. Vardu sakot, bērnu tautību noteic kā grib; galu
gala poļu tautības bērnu pat vecajā poļu skolā vairs
neatradās. No šiem 150 skolniekiem, kuri bija Lu-
dza, pec tam, kad viņu tautību tādā kārtā bija pār-
baudījis skolotājs un bez tam, vēl kāds bezdarbnieks,
kas staigāja apkārt pa Ludzas mājām un dažreiz
prasīja ne vecākus, bet bērnus, galu galā poļu tautī-
bas skolnieku skaits noslīdēja līdz 18 vai 20. Bez
šaubām, ja šis skaits samazinājās no 150 uz 201, tad iz-
rādījās, ka skola Ludzai tiešām nepienākas. Bet bēr-
nu vecāki, kā jau milnēju, salasījās un aizgāja pie no-
tāra, lai apliecinātu savu tautību, un sūtīja savus lū-
gumus. Man ir klāt šis lūgums, kur vecāki lūdz poļu
skolu Ludza, kāda tur pastāvējusi jau no 1919. gada.

Loti pikanti šinī ziņā ir zināt vienu apstākli. Arī
pats ministris Ķēniņa kungs pagājušajā gadā savā
kabineta apsolīja atkal atvērt šo skolu, atzīstot, ka
ta tiešam vajadzīga. Viņš pa tālruni zvanīja pat po-
ļu izglītības pārvaldei un teica: jā, Ludzā poļu sko-
la bus! Bet līdz šai baltai dienai tur vēl šīs- skolas
nav. —

Tagad par Ilūksti. Pašā Ilūkstes pilsētā vien-
mēr ir pastāvējusi poļu skola. Pat vēl krievu laikā
Ilūkstē pastāvēja slepena skola, jo toreiz mums sa-
vas skolas nebija atļautas. Arī 1919. gadā tur bija
polu skola._ Tagad šī skola ar tādiem pašiemi paņē-
mieniem ka Ludzā ir likvidēta un vairs nepastāv. —
To pašu es varu teikt arī par Ezernes skolu.

Es nekavēšu jūsu laiku, bet vienkārši pateikšu,
ka ta ir sistēma: mums atņem- vienu skolu pēc ot-
ras. Ir dažādi līdzekļi, lai atņemtu pastāvošo, vai
nedotu jaunu skolu._ Visvieglāk noteikt bērnu tau-
tību ka patīk. Gadās, ka vienkārši nedod līdzekļus
jaunu skolu atvēršanai.

Es jums varu pateļkt kādu gadījumu, kur pa-
gasta pašvaldība ir nolēmusi, ka viņu pagastā ir
daudz polu bērnu, un tāpēc nepieciešams atvērt īpa-
šu skolu. Viņi paredz budžetā attiecīgos līdzekļus.
Kad lieta nonāk Ilūkstes apriņķa valdē, tad vienkār-
ši pasaka, ka tur. šī skola nav vajadzīga, un pagasta
budžeta neatļauj tai līdzekļus; tāpēc šī skola arī
nepastāv līdz šim laikam. Tā tas viss notiek no ga-
da uz gadu. Mums pastāv vēl viens skolu tips. Ta-
nīs skolas mācas dažādu tautību bērni. Tādas ir
valsts pamatskolas un pašvaldību jauktas skolas.
Valsts pamatskolas ir pierobežas joslā. Saprotams,
jatāda skola pastāv, ja tur ir pietiekošs skaits poļu
bērnu, kapec tad nevar atļaut — bet pēc likuma
tas būtu jādara — mātes valodas pasniegšanu šiem

skolniekiem? To tomēr nedara. Kādā skolā no sā-
kuma bija 6_polu valodas stundas, vēlāk 4 stundas
un galu gala pasniedza tikai_ 2 stundas poļu valo-
du ka priekšmetu. Vairāk tādās skolās poļu valo-
du nemaz nepasniedz. Es nezinu, kam tas vajadzīgs.
Skolotāji taču bērnus labi pazīst, labi zina, ka tie ir
poļi; likums atļauj pasniegt poļu valodu, bet nē —
to nepasniedz. Ja dažreiz poļu valodu pasniedz, tad
bieži vien tādi skolotāji, kas nemaz paši neprot šo
valodu, kas nekādu kursu nav beiguši, kuru zināša-
nas poļu valoda neviens nav kontrolējis. Taisni tādi
ir šīs poļu valodas pasniedzēji. Bez šaubām, viņi
šo valodu kropļo, jo paši to nemaz neprot, un tad
bieži notiek, ka vecāki noliedz bērniem to mācīties.
Tāda ir ta polītika; bet tai jābūt citai, jo likums ir
cits. Likums nosaka, ka ja skolā ir 15 vienas tau-
tības bērnu, tad vajaga pasniegt viņu valodu. Bet
lai tur būtu arī daudz vairāk bērnu, tomēr mūsu
berniempolu valodu nepasniedz.

Tālāk gribu runāt par pātariem. Kā agrākos
laikos, ta arī tagad pirms stundām nolasa pātarus un,
saprotama lieta, savā mātes valodā. Tas tā bija ag-
rāk un tamJa vajadzētu būt arī tagad; bet tagad
jauktas skolas ir ta — vai nu pirms stundām ne-
pavisam nav lūgšanas, vai arīir latviešu valodā.
Kam tas, kungi, vajadzīgs? Lūdzu pasakait! Vai
tas ir priekš tam, lai pierobežas joslā nodibinātu
draudzīgas, siltas attiecības starp tautībām? Ta-
ču ne! Tas dod tādus rezultātus, kādus laikam ne-
viens negrib sasniegt.

Mums skaidrs Jūsu mērķis — lai pierobežas
josla cittautiešu iespaids nebūtu tik liels kā tagad,
varētu sasniegj pavisam citiem- līdzekļiem, ja to pa-
tiešam vajadzētu sasniegt. Bet jūs gribat vienkārši
partautot _pilsoņus, _nedodot valodas stundas un aiz-
liedzot pātarus citas valodās. Vai tas nerada tikai
neapmierinajumu un sarūgtinājumu? Bez šaubām!
Tur nav vainīgi poļi.

Tas pats sakāms par jauktām skolām, kurās ir
visādu tautību_ bērni — viena pašā skolā ir latvieši,
poļi, krievi, vācieši u. t. t. Arī tur polu valodas
stundas nepasniedz, vai arī pasniedz cilvēki, kas- šo
valodu nemaz neprot.

Tā tad skolu skaits samazinās visādos veidos:
vai nu skolas nemaz nenodibina, kur tās vajadzīgas,
vai arī slēdz, ka tas vairāk gadījumos jau ir bijis,
piemēram, Ludza, Ilūkste u. t. t, vai arī nedod līdze-
kļus skolas atvēršanai, lai gan pagasti ir pat nolē-
muši, ka skola jādibina. Kungi, ir arī bijuši tādi ga-
dījumi, kad Augstais nams- ir atvēlējis kādai poļu
skolai ēkas remontam 4000 latu, bet tā tos nav da-būjusi. Ja negribat man ticēt, es lūdzu jūs par to
pārliecināties, ka šīs summas skolas nav sasniegu-
šas. Skolas tas- nedabūja. Mūsu apriņķu valdes
centra, Rīga, lika visādus- šķēršļus, lai skolas šīs
summas nesaņemtu, un tas arī nesaņēma. Skolas-
ēka sabrūk, bet par to neviens neinteresējas. Tā,
minoritātēm skolas atņem' visādos veidos.

Runājot par pašiem skolotājiem1, jāsaka, ka kā-
du laiku atpakaļ padzina kādus 6 vai 8 skolotājus.
Pret viņiem vērsa dažādus nepamatotus pārmetu-
mus. Tiesāti viņļ par to nav, bet līdz šai dienai at-
pakaļ sava amata skola viņi nav tikuši.

Gribu teikt arī dažus vārdus par privātām sko-
lām. Katrai tautībai vajadzētu dot brīvību atvērt
savas tautības skolas, cik tikai grib. Ar saviem lī-
dzekļiem lai uztur savu skolu. Tas ir arī ar likumu
atļauts. Arī šīs skolas ir pēc likuma padotas vispā-
rīgai skolu inspekcijai, arī tam jāstrādā saskaņā ar
paredzētiem noteikumiem._Skolotāji atalgojumus sa-
ņem pec likuma. Kapec tas neatļaut uzturēt pašiem
pilsoņiem? Poļu tautībai tomēr nav nevienas pri-
vātas skolas. Mums bija gan 6 skolas, bet tās slē-
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dza, un tagad nav vairs nevienas. — Es gribētu, laimanus vārdus par šo polītiku privāto skolu jautāju-
ma dzirdētu mus-u cienījamais ministru prezidenta
kungs un lai viņš painteresētos, vai tas ir likumīgivai ne un vai ir vajadzīgs tādu polītiku turpināt. —ia tad privātskolu mums poļiem nav. Mēs bijām armieru dažas skolas uzturēt saviem līdzekļiem, betmums to neataļuj. Vairāk reižu mēs esam griezu-
sies pie ministra Ķēniņa kunga ar lūgumu, tās atvērtno jauna, bet mums tas nav atļauts.

Varētu domāt, ka tāda polītika ir arī citās val-stis, ka arī citas valstis minoritātēm neatļauj uztu-rēt savas skolas. Vismazāk varētu domāt, ka mūsukaimiņvalsti Lietuva, kurai taču nav sevišķi labasattiecības ar poļiem, polu skolām būtu labāks stā-voklis neka Latvija.
Es minēšu jums datus par poļu privāto skolu stā-

vokli Lietuva. Šie dati ir ņemti no laikraksta „Gim-toji pirkta", t. i. „Gimenes māja" vai poliski „Chata
rodzmna", kas izdota Ķauņā š. g. 24. jūnijā, kur ir
sniegtas ziņas par poļu privāto skolu stāvokli Lie-tuva. Biedrība „Pochodnia" — es nerunāšu par ci-tam biedrībām, kuras laikam arī uztur savas skolasbet runāšu tikai par biedrību „Pochodnia" — uztur
14 pamatskolu ar 17 skolotājiem. Šinīs skolās mā-
cas 450 bērnu. Ja runājam par vidusskolām, tad bie-drība „Pochodniu" uztur Lietuvā arī 3 poļu ģimnā-zijas, kuras mācās 571 bērns. Cerams, ka poļu avī-ze, ko izdod Lietuva, nesniegs nepatiesas ziņas. Šīs
ziņas, šķiet, bus pareizas arī tāpēc, ka tās ir minē-
tas biedrības „Pochodnia" gada pārskatā.

Ta tad redzam, cienītie deputātu kungi, ka arī
tanīs valstīs,_kuras nav labās attiecībās ar Poliju
poļu sko-lu_ stāvoklis ir labāks nekā Latvijā.

Vel paris vardu par budžeta summām. Jau ag-
rāk minēju, ka tas mus neapmierina. Runājot par
šim summām, jāsaka, ka tagad paredzētie līdzekļipoļu skolām vispārīgi ir tikai graši. Daugavpilī bez
pamatskolām kādus 5 gadus pastāvēja arī poļu, arod-skola ; šai skolai ir savs īpašums, mašīnas, materiāliun visas ierīces, bet daudz maz pietiekošus līdzekļus
eksistēšanai vļņai nedod un ta tad viņai tagad sava
darbība bus jāizbeidz. Es domāju, ka tas nav pa-reizi, un tam nevar atrast itin nekādus attaisno-
jumus.

Vēl pāris_ vārdu par skolotāju kursiem. Uz liku-
ma pamata_ jāpastāv poļu skolām.. Lai dotu šīm sko-
lām skolotājus, pastāvēja skolotāju kursi, kurus sa-
rīko ik gadus. Cik ilgi pastāv Latvija, tik ilgi pastā-
vēja arī skolotāju vasaras kursi; turpretim šogad
šīs vajadzības apmierināšanai nav paredzēts neviens
santims. Šī gada budžetā skolotāju kursu sarīkoša-
nai nav paredzēts neviens santims. Es atkal jautā-
šu. Vai tas bija vajadzīgs? Vai tas ir taisnīgi? Es
domāju, ka tas nav taisnīgi.

Beidzot savu runu,_ man jāsaka, ka tagadējās
valdības mušu vajadzībām izglītības ministrijas bu-
džeta paredzētas summas mūs nevar apmierināt;
tapec mes par Izglītības ministrijas budžetu neva-
rēsim balsot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Špolanskim.

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku apvienība; runā krie-
viski).*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šeleram.

L. Šēlers (vācu baltiešu partija; runā vāciski).**)
Deputātu kungi! Kultūra var dibināties un izveido-

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
**) Runātāja atreferējums.

ties tikai uz nacionāliem pamatiem. Internacionālas,
vai pat vienotas kultūras, kādu var iztēlot tikai tad,ja lietu pietiekoši neizprot, vispār nav, bet -ir tikai
summa, atsevišķo nacionālo kultūru saskaņa.

Tas, ka valstī bez vairākuma tautības kultūraskopj savu kultūru arī citu tautību grupas, valstij varnākt par labu, ja tikai tas iedzīvotāji prot, nākot sa-
kara ar citu kultūru, sev gut arvien jaunus ierosi-
nājumus un savu kultūru padarīt bagātāku. Turpre-
tim gluži pretējo sasniedz tad, ja izredzētie nacionā-
las kultūras sargi un veicinātāji visus savus spēkus
un interesi izlieto tikai cīņai ar ikkatru citu kultūru.
Ar to viņi savas kultūras līmeni var tikai pazemi-
nāt un visas jaunas, vērtīgās tieksmes tas apspiež.

_Vai šai cīņai ir kāds objektīvs iemesls? Vai
kādam tautas grupām ir kādas privilēģijas, vai arī
viņu īpatnējas kultūras izveidošana kādam kaitē?
Deputāta Dēķena ļoti teicamie aizrādījumi, kas dibi-
nājās uz loti bagātīgiem statistikas materiāliem, ne-
apšaubāmi pieradīja, ka par kaut kādām privilēģi-
jām vai ari par kādu kaitēšanu nevar būt runa; tā
tad par kādu objektīvu šo uzbrukumu iemeslu ne-
var but runa.

Tā kā pret šiem pierādījumiem neviens nav pro-
testējis, es negribu nevajadzīgi ar šo datu un pierā-
dījumu atkārtošanu jus apgrūtināt. Ar prieku varu
konstatēt, ka bez šī lielākas frakcijas pārstāvja arī
citu lielu frakciju _parstavji ir izteikuši domas par sa-
prašanos ^un iespējamu kopdarbību.

Kapec tad dažas, atklātības personas un arī vie-
na daļa preses tacīnās? Aiz tīras muļķības? Vai
jus to nezināt labāk? Vai jūs neredzat, ka tas nāk
par ļaunu kultūrai, vispārībai, valstij? Nē.

Vismaz vecākie, kas ir pārdzīvojuši pārkrievo-
šanas_ laiku, nekāda gadījumā nevar atrunāties ar
nezināšanu: visas šīs ta laika ciešanas un postu viņi
pašijr piedzīvojuši; bet ari jaunākie nedrīkstēti at-
runāties ar nezināšanu. _ Šejienes vēstures izskai-
drošana ļoti dzīvam krāsām attēlo latviešu tautas
nežēlīgo apspiešanu taisni kulturālā ziņā. Gan svēt-
kos, gan arī citas reizēs,_ kad vien ir izdevība, ru-
nas vienmēr aizrāda, ka ciņa par patstāvību, cīņa par
savas kultūras brīvu attīstību bijusi cīņa arī par sa-
vu valodu, skolās, par savām izglītības iestādēm.
Tie bijuši galvenie revolūcijas un beidzot — Krie-
vijas valsts svešās virskundzības krišanas cēloņi.

_ Tā tad — ko nozīmē kulturāla apspiešana, jūs
zināt, un tik muļķi nekādā ziņā neesat, ka varētu do-
māt, ka citu tautību grupas klusēdamas piecietis to,
ko neesat pacietuši jūs, kādēļ paši esat sagrāvuši
vienu valsti.

Šī cīņa pret _ brīvu citu tautību grupu kultūras
attīstību ar_ muļķību izskaidrojama tikai pa daļai;
galvenie cēloņi ir ļaunums un zemiskums. Še cī-
nās galvena kārta pret labākām zināšanām, šie ele-
menti cīnās- par savu personīgo labumu un dēmago-
ģijas deļ. Viņiem viņu, kultūra un valsts ir pilnīgi
vienaldzīga _ — tikai demagoģijas līdzeklis savu
materiālo mērķu sasniegšanai.

Būtu bēdīgi, ja tāda būtu liela vairākuma tautī-
bas daļa. Tas, pats par sevi saprotams, katru mūsu
soli uz saprašanos padarītu neiespējamu un katru
kopdarbību izslēgtu. Par laimi tā ir tikai maza, bet
par to ari nevērtīgāka latviešu tautas daļa.

Labāko pierādījumu tam dod Saeimas izglītī-
bas kommisijā. Tur dažādu tautību grupu pārstāvji
ir strādājuši kopa un varējuši

^
saprasties gandrīz vi-

sos jautājumos. Ja tur ir pārrunāts jautājums par
līdzekļu samazināšanu vai dažu. skolu slēgšanu, tad
tas ir darīts no vispārības redzes stāvokļa, vai arī
vadoties no valsts interesēm. Bija, piemēram, runapar arodskolām, amatniecības skolām vai ģimnazi-

31*
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jām, ietaupījumiem budžetā u. t.J., bet to nediktē-
ja zemisks naids vai nekrietna dēmagoģija.

Tik ilgi, kamēr jūs respektēsit mušu tiesības uz
mūsu kultūras brīvu attīstību, mes vienmēr būsim
gatavi uz saprašanos un kopdarbību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): (Starpsau-
ciens.) Augsti godātie deputātu kungi! Dēķena
kungs savā runā — saprotams, ar ironiju — mi-
nēja nacionālās atmodas vārdus. Tiešām skumji pa-
liek domājot, ka šie vārdi jāņem mutē pēc mūsu
valsts 14 gadu pastāvēšanas. Vai tad mēs savu
brīvību izkarojām bez nacionālās atmodas? Nacio-
nālam jautājumam jābūt dienas kārtībā, jo mums —
latviešu labā spārna pilsonībai ir gļēvums, dažās
vietās pat nodevība; mēs esam saindēti ar interna-
cionālismu, un šīs važas ir grūti pārraut. (Starpsau-
ciens.) Augstajā namā, diemžēl, vēl neredzam- īstu
nacionālu vairākumu, bet gan gluži pretējo. Jāprie-
cājas, ka tie, kas te ironizē un zobojas par nacionālo
lietu, ir jau piedzīvojuši bargu pērienu.

Es te gribu minēt tieši Saeimas lielāko frakciju
— sociāldemokrātus; pēdējo rindās ir cits gars,
tie dara citādi nekā latviešu amatnieki, citādi nekā
grib un jūt darba intelligence un strādnieki. Viņi
nepiekrīt šīs dienas Dēķena runai un tur norādīta-
jam virzienam. Es domāju, ka ne viens vien skan-
dāls ir bijis sociāldemokrātu starpā, cīnoties ap Ma-
skavas virzienu un cīņā ap internacionālo virzienu.
Internacionālās Marksa mucas stīpas rāva pušu tai-
sni nacionālais gars. Kā spožs piemērs un skaists
zieds, Mendera kungs, jāmin Aspazijas izstāšanās no
sociāldemokrātu partijas. (Sauciens no strādnieku
un zemnieku frakcijas soliem: „Viņa marksiste ne-
kad nav bijusi!") Aspazija atteicās no jums un tei-
ca: „Marksa verdzības pavadā es tālāk nevaru iet;
šai garīgajā trulumā, kur nacionāliem spārniem nav
lidojuma — tur es ilgāk nevaru palikt!"

Šim garam ir jāuzvar; tas iet savu uzvaras
gaitu! Pretim turēties tam neviens nevarēs. La-
tvieši zina un saprot — ļoti labi saprot, kāpēc so-
ciāldemokrāti ir spiesti tik verdziski runāt pret
latviešu interesēm. Dēķens un citi to dara savas in-
ternacionālās partijas vienības labā. Sociāldemokrā-
tiem ir Maizeļa sekcija; ir ari krieva Samodurova
sekcija. Dēķena kungs ir dziļi nacionāli domājošs
cilvēks-, un tomēr viņam bija jārunā tā, lai izpatiktu
Samodurovam un Maizelim. Tur ir tā atslēga! Ap-
strīdiet to, ja varat!

Es zinu sociāldemokrātu konferences lēmumu
pret Ķēniņu, pret nacionālo virzienu. Samodurovs
un Maizelis piespieda Dēķenu; tam bija jāglābj so-
ciāldemokrātu partijas intereses. Maizelis runā žīdu
nacionālisma vārdā. To nevar apslēpt, bet, protams,
sociālistiskie latviešu antiņi to nesaprot, vai
arī negrib saprast. Samodurovs runā to pašu, ko
Kaļļistratovs. Bet Dēķena kungs ir spiests tā runāt,
jo viņam, liek kā grammofonam nodziedāt to, kas ir
teikts sociāldemokrātu partijā. Tas ir bēdīgi; tāpēc
latviešu apzinīgais strādnieks un radikālais intelli-
gents novērsīsies un ies prom no sociāldemokrātiem.
Viņš šais idejiskos valgos nevar palikt un šo latvie-
šu tautas interešu nodevības ceļu nevar iet. {F. Men-
deris no vietas: „Vai jūs stipri nebalamutējat?") Es
domāju, ka balamutes lietās Jūs, Mendera kungs, ne-
viens- neaizrunās: stipru frāžu kalējs Jūs esat bijis,
bet par frāzēm tālāk neesat tikuši.

Tas visinteresantākais šai cīņā ir jautājums par
Latvijas skolām. Mums nav ko strīdēties par Lat-
vijas pamatskolām, tās jādod katrai tautībai savas.
Par to mums nav jāstrīdas; bet minoritātēm jūs gri-

bat izspiest un izplēst vairāk, neka tam pienākas.
Tāda ir tā starpība.

Daļa latviešu pilsoņu preses- pauž visnekrietnā-
ko un vislielāko nepatiesību par Ķēniņu, kas darījis
sabiedrisku darbu. Protams, Ķēniņa darbs, __katrs
cilvēcisks darbs, nav bez kļudam; bet vai tapec Ķē-
niņam jāmet virsū dubļi?

Ja pieskaras valdības koalicijas lielākam preses
orgānam „Brīvajai zemei" — Jur ir raksts ar virs-
rakstu: „Lai Dievs nedod". Tā tad pat dieviņu sauc
palīgā. Paskatīsimies, kādas lietas ir šai rakstā, un
par ko talkā jāsauc dieviņš. Raksta kvintesence ir
Rundāles pils. Otrkārt — ar Ķēniņa aiziešanu se-
višķi ņemts uz grauda Skalbe, kurš kademagogs
esot ievietojis vienu rakstu „Jaunakas ziņas". Skal-
be tur pateica patiesību. Skalbe esot demagogs?
Jūs, kungi, visi zināt, vai Skalbe ir spējīgs but dema-
gogs, Ko vēl „Brīvā zeme" rakstīja? Ko Ķēniņš
esot nogrēkojis?—Nepareizi reformējis vēstures pa-
sniegšanu mūsu skolās. Ir rakstīts tā: „Kļūst skumji,
lasot vēstures programmu ..." Rodas tikai jautā-
jums — kuras vēstures programmu lasot — tās, kas
bija pirms Ķēniņa, vai tās vēstures programmu, kādu
viņš ieveda. Vieni pārmet, ka Ķēniņš ir darījis par
maz, pat nekā nav darījis.

Iedziļinaities vēstures mācīšanā, kāda bija sko-
lās agrāk. Vēsturē atspoguļojās mūsu dzīve, cīņas,
prieka stundas, bēdas — kad lija mūsu varoņu asi-
nis —, mūsu grūtības un mūsu uzvaras . Ko mācīja
par visām šīm lietām skolās, kuras tā cildināja Verž-
bickis, un kuras tā aizstāv Kaļļistratovs? It nekā!
Tur par latviešu cīņām un ciešanāmnerunāja un ne-
mācīja nevienu vārdu; bet mācīja pat to, ka Latvija
esot Krievijas sastāvdaļa. Ilovaiska gars lūk, tur
bija cieņā! (M. Kaļļistratovs no vietas: „Henpa_ny
roBoptiTc !"

Tādā stāvoklī bija vēstures mācīšana minoritāšu
skolās; bet kas notiek latviešu vidusskolās?

Minēšu konkrētus piemērus. Cēsīs ir latviešu
vidusskola. Tur vēsturi mācīja vācietis Bredava
kungs. 1931. gada maijā vai jūnija sākumā vēsturē
eksaminējās šīs skolas abiturienti; tiem jāzina visa
mūsu pēdējo gadu cīņu vēsture. Kad šiem audzēk-
ņiem eksāmenā prasīja par 1905. gadu, viņi nezināja
nekā; prasīja par agrāro reformu — nezināja nekā;
prasīja par strēlnieku cīņām, — nezināja nekā; pra-
sīja par bermontiādi — nezināja nekā. Nezina tie,
kas ies uz mūsu augstskolu! Kad noskaidroja, kā-
pēc viņi to nezina, tad skolēni pastāstīja, ka par šīm
lietām viņiem nekas neesot mācīts. — Par šo izjau-
tāja Bredavu. Tas vaļsirdīgi atbildējis tā: „Šo es
nedabūju pāri savai sirdsapziņai." Tas, deputātu
kungi, ir neapstrīdams fakts.

Sakait, deputātu kungi, vai tas nav vislielākais
izaicinājums mūsu brīvības cīņām? Laimiņa kungs,
Jūs esat brīvības cīņu dalībnieks; Jūsu vadībā ir cī-
nījušies mūsu varoņi; bet tagad mēs esam nonākuši
tik tālu, ka mūsu vidusskolās ir tāds stāvoklis, ka
par šīm- varoņu kapu kopiņām nav brīv runāt. Bre-
davs nedabūja to savai sirdsapziņai pāri! Pasakait,
kur var būt vēl lielāks skandāls un izaicinājums?
Vai Ziemeļa kungs kā izglītības ministris varēja šo
Bredavu atlaist? Nē, viņam rokas bija saistītas. Mi-
noritātes pateica — nē, viņam jābūt par vēstures
skolotāju latviešu skolās! Tā ir mūsu brīvības cīnī-
tāju asiņu pulgošana, tas ir kauns (sit dūri uz ka-
tedras) un vairāk nekas! Ja ministris Ķēniņa kungs
tādam skolotājam parādīja durvis, izdzina viņu ārā
— tas bija labļ darīts; bet ko grib panākt tie, kas
raksta „Brīvajā zemē" par vēsturi? Ja paceļam
vēstures priekškaru, tad redzam, kurp ved tagadējās
valdības politika un tie, kas grib tagad pastāvošo po-
'īt'kti lauzt un grozīt. i ,
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Tas vel nav viss. (Starpsaucieni.) Tai pašā
skola bija kāda no cienījamas ģimenes darbiniece —
Reinharde, ar kuru bija tāds pats stāvoklis: skolotāju
istaba latviešu ģimnāzija viņa_ uzskatīja par necienī-
gu runāt latviski, vajagot runāt vāciski.

Kur mes varam iet tālāk, ja to dara audzināša-
nas iestādes ?_ (Starpsaucieni.) Ķēniņa kungs tos
izraidīja, bet jus viņam likāt sprunguļus.

Iesim talak. Ja runājam par lojalitāti, tad man
jāatgādina Lapinska kungam gadījums, kāds bija poļu
lieta sakara ar parlamentāro izmeklēšanas kom-mi-
siju. Kad izmeklēšanas kommisijā brauca uz vietu,
tad poļu vietējos šovinistiskos laikrakstos lasījām
rīdīšanu. Grīvas pamatskolā (V. Lapinska starp-
saucieni.) sabojāja toreizējā ministru prezidenta Ul-
maņa ģīmetņu (V. Lapinska starpsauciens.) Izglītī-
bas ministrija, Lapinska kungs, par to ir materiāli.
No šīs augstas vietas par šo faktu es runāju jau otro
reizi. (Starpsaucieni.) Es prasīju Ulmaņa kungam-,
vai viņš to zina. Viņš atbildēja — jā. (V. Lapinska
starpsaucieni.) - , - ' !_ 1

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu ne-
traucēt runātāju!

J. Breikšs _ (turpina): Vai_ tādas lietas ir pielai-
žamas? Vai tāda skola var mācīt Latvūjas jauno pa-
audzi? (Starpsaucieni.) Tagad tas ir likvidēts, bet
tagadēja koalicijā šo lietu grib aprakt un arī apraks,
(Sauciens no vietas: „Kapēc Jūs tā domājat?") Par
to runāsim velak.

Iesim vēl tālāk. Firksa kungam 22. maijs ir ļoti
mīļa diena. (V. Ftrks no vietas: „Patiesība! Katram
Rīgas iedzīvotajam!") 22. maija svinēšana ir de-
monstrēšana pret latvietību. Ja Jūs būtu mūsu ze-
mes bērns, ja Jusbūtu Latvijas stiprinātājs, tad 22.
maija droši dziedātu „Dievs, svētī Latviju!", bet to
vāci nedara. Tas tiem ir pretīgs. Bez likumīga pa-
mata, vai arī uz savajikuma un sava kalendāra pa-
mata vāci savas skolās kārtīgi ik gadus sarīko 22.
maija svinības. Vai tā ir Jūsu lojalitāte? (L. Šēlers
no vietas: „Pareizi!")

Šelera kungs saka — pareizi. Es zinu, Jums ir
tuvi līdzstrādnieki, kas pēdējā laikā ir jau braukuši
uz Vāciju vest sarunas par dažādiem līgumiem u. t. t.
Loti labi, Šēlera kungs, ka Jūs vaļsirdīgi atzīstaties,
ka tas ir pareizi. Mēs Jums esam pateicīgi par vaļ-
sirdību; bet vai tas_ arī ir pareizi, ka Rīgā Skolas
iela vācu vidusskolā skolas direktors Vulfiuss tad,
kad Hitleru ieved Potsdamas baznīcā, visus skolēnus
sapulcina pie radiofona? Vāci arī Rīgā nosvin Pots-
damas_ svētkus. Kad Vulfiusain prasīts: kāpēc Jūs
to darāt? tad tas pateicis, ka viņš mīlot vēsturi mā-
cīt no dzīviem piemēriem. (Starpsaucieni.) Šis Vul-
fiusa kungs tagad ir likvidēts. Saprotams, vāciem
tas nepatīk._ Tur mūsu ceļi noteikti šķiras. Pa šo
ceļu jāiet tālāk. Tas ir latviešu jaunsaimnieku un
vecsaimnieku interesēs; tos muiža tāpat spieda,
Firksa kungs.

Vācieši visu grib citādi kā latvieši. Ja latvieši
ed siltu, vācieši tūlīt grib aukstu. Rīgas skolās ir tā:
ja latviešiem ir silta kopēdināšana, vācu skolās —
auksta. Ja valdība grib Ziemassvētkos skolas slēgt
22. decembrī, vācieši griežas pie ministra kunga, lai
atļautu viņiem skolas slēgt 19. decembrī. Kad tam
nepiekrita, vācu vidusskolas, kas atrodas Rīgas bir-
žas komitejas ēkā, direktors saviem- audzēkņiem 1pēc
rīta lūgšanas sacīja: mēs nevaram tagad (jautrība.
Troksnis) — jūs varat mani traucēt, bet tas mani
nesajauks — mēs nevaram tagad skolu beigt 19. de-
cembrī, jo dank den Letten, mums tā jāslēdz 22.
decembrī. Jūs saprotat, ko tas skolēniem nozīmē.
Mes visi atceramies no bērnības, ka ļoti gaidījām
eglītes dedzināšanu, ka nevarējām vien to sagaidīt.

Te šiem vācu bērniem iepotē, ka pateicoties latvie-
šu tautai, pateicoties latviešiem, to nevar darīt. Tas
ir burtiski tā_ pateikts. Par to var pārliecināties pie
dažiem skolēniem. Kas tā par audzināšanu?!

Iesim tālāk pie mācības grāmatām, ko Ķēniņš
noliedza lietot vācu skolās. Vai tas nav labs darbs?
Par mūsu naudu gatavoja prūšu zaldātus. Vācu sko-
las mācīja, ka Francija nolaupījusi Vācijai Elzas-Lo-
taringu. (Saucieni no vietām: „Bez šaubām!") Es
redzu, ka Pusulakungs ar Bergu ļoti labi saprotas.
Viņi abi ta doma. Vai par latviešu valsts naudu
drīkst turpināt tādu audzināšanu? — Noteikti nē!

Tagad pāriesim uz Rundāli. „Brīvās zemes"
raksta ir runa par Rundāli. Kāda tad nu ir tā īstā
patiesība? „Brīva zeme" izrakstījās un kliedza, ka
Ķēniņš esot sev ieguvis Rundāles pils milzīgās vēr-
tības — 5 miljonus latu, ko neviens ministris neesot
varējis viens izdarīt. Ja ir kāda nekrietnība un bez-
kaunība un ja_ ar meliem var tikt cauri, tad vienīgi
akciju sabiedrībā „Latā" un Uniona bankā; citur, re-
dzamākas lietās ar šādām lietām nevar tikt cauri.
(Saucieni no vietām: „A!")

Ņemsim minēto līguma projektu. Zemnieku sa-
vienības ministra kungam un arī „Brīvās zemes" va-
dītajam līgums taču laikam būs pieejams.

Dēķena kungs uzbruka — kāpēc tāda Krišjāņa
Barona augstskola esot vajadzīga. Esot taču jau
Latvijas tautas universitāte un arī sociāldemokrā-
tiem sava augstskola. (Ķ. Dēķens no vietas: „To
es neesmu teicis!" Starpsaucieni.) Dēķens taču zi-
na vadības sastāvu, kāds ir Krišjāņa Barona tautas
augstskolas priekšgalā. Tur ir prof. Straubergs
(Starpsauciens.) — zemnieku savienības vīrs. Vai
šim augstskolā nestrādā Dr. Reinhards? Vai tur ne-
strādā filosofs Celms? Strādā! Šī tautas- augstsko-
la visai īsā pastāvēšanas laikā ir pratusi sapulcēt ap
500 klausītāju; tā tiešām dara labu darbu. (Ķ. Dē-
ķena starpsauciens.)

Dēķena kungs jautā, kas Krišjānim Baronam no
ta tiekot. Dēķena kungs, ja mēs tā pieejam, tad jā-
saka, ka Krišjāņa Barona pirmais uzdevums bija cī-
nīties ar bizmanību, un šai tautas augstskolai, jācī-
nasar dažādiem birzmaņiem tiklab kreisajā, kā la-
bajā pusē. (Starpsaucieni.) Šī Krišjāņa Barona tau-
tas augstskola rādīs ceļus, ko ir gājuši mūsu tautas
atmodas laikmeta darbinieki. (Starpsaucieni). Tas
nav _grēks, ka šai skolai ir dots tāds nosaukums, bet
sociāldemokrāti par to uztraucas.

Kāpēc labajā spārnā uztraucas, ka ir nodibināju-
sies Krišjāņa Valdemāra lauku tautas augstskola, tas
ir saprotams. Zināms, ka zemnieku savienība visu
to, kur ir darīšana ar laukiem, uzskata par savu vie-
nīgo monopolu; par to drīkst runāt tikai zemnieku
savienība. Nu ir radusies organizācija, kas rūpējas
par lauku labklājību. Tas zemnieku savienībai nepa-
tīk. „Brīvajai zemei" tušas netrūkst, netrūkst arī
papīrs — smērē tik virsū lieliem burtiem — tik lie-
liem, kādi tik vien ir.

Apskatīsim organizācijas, kas ietilpst Krišjāņa
Valdemāra lauku tautas augstskolā.

Krišjāņa_ Valdemāra lauku tautas augstskolā par
biedri ir iestājies Jaunatnes sarkanais krusts. Šī Sar-
kanā krustapriekšgalā ir bijušais deputāts un mi-
nistris mācītājs Gailītis. Protams, tas zemnieku sa-
vienības acīs ir viens ķeceris, tāpēc ka arī viņš pie-
dalās lauku tautas augstskolas biedrībā un grib pil-
nīgi bezpartejiski darīt lauku iedzīvotājiem 1labu. Tas
ir tas lielākais grēks, kā to saka „Brīvā zeme".

Tālāk — tur par biedreni ir Latvijas kultūras
veicināšanas biedrība. Tā ir jaunsaimniekiem un sīk-
gruntniekiem tuva organizācija. Tur priekšgalā ir
Krolls. — Tur vēl par biedreni ir starptautiska orga-
nizācija ... (/. Lejtņa-Lejas starpsauciens.) — kri^
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stīgo jaunekļu savienība Ymka. Viņa ir bijusi taisni
ta, kas apsolījusi līdzekļus lauku tautas augstskolas
ierīkošanai. Bet, luk, lauku augstskolas organizā-
cija jasagrauj. Tāpēc nepatiess ir raksts par tiem
5 miljoniem latu. Ir izstrādāts tikai projekts, ku-
ram jāprasa Valsts kontroles piekrišana, Ministru ka-
bineta sankcija u. t. t. Rodas „Brīvajā zemē" kāds
veikls skribents-, kas nepatiesības prot pataisīt par
lielu bumbu, un tad izmet šo bumbu ar blīkšķi. Do-
māju, ka pec tam pašiem ir kauns.

Laimiņa kungs teica,_ ka jauna kursa nebūšot;
bet viens nopirmiem jaunā kursa numuriem taču būs
sekojošais.

Izglītības nedēļas nozīmi taču, nedrīkst mazināt.
Vai neredzējāt pedējot 2 gados, kad notika izglītības
nede^ ka mušu lauku un pilsētu iedzīvotājiem, ku-
riem' tāpat ir sirds, kuriem- tāpat ir ilgas pēc daiļuma
un gaišāka brīža, ka šīs nedēļas atnes lielu svētību?
Nelaime ir ta, ka pie mums zinības pasniedz tikai par
naudu, mākslu dod tikai par naudu, un visi citi labā-
kie ieguvumi sasniedzami tikai par naudu. Dziedoņu
kori izbrauc pie tautas un dzied pārpildītas audito-
rijas priekša; labaki-e mākslinieki dzied tautai par
velti, lai iejusmotu to; lai sagādātu tai dažus gaišā-
kus brīžus un dotu jaunus ierosinājumus; zinību vīri
ar savam lekcijām un paidagogi ar saviem aizrādī-
jumiem izglītības nedēļa veica lielu kulturālu darbu,
darīja gaišāku tautas ceļu. Cēlās jauna sabiedriska
kustība. Izglītības ministris Ķēniņa kungs šo cēlo,
skaisto, bezpartejisko lietu ierosināja un izveda.

Tagad nu jaunais izglītības ministris nāk un sa-
ka: apturiej šo- lietu! — To pasākumu, kas spētu
tautu modināt likvidē, un šo tautas kustību mēģina
apturēt. — Ne, tumsības spēki dzīšanos uz gaismu
nekad neapturēs. Noteikti nē! Ceļu uz gaismu ne-
var apturēt, kamēr dzīva latviešu dvēsele, kamēr
darbosies latviešu gars.

Te „Brīvā zeme" saka — lai Dievs nedod! —
Bet ka tad ir ar tautības jautājumu? Te man gribas
atbildēt Beldava kungam.

Beldava kungs vakar teica, ka tas bijis nacionā-
lists jau tajā laika, kad esvēl esot — tā viņš gribēja
teikt — bez biksēm staigājis, vai apkārt gājis. Kad
Beldavs to teica, tad man nāca prātā „Mērnieku lai-
ku" daži izteicieni. Mus- daba ir apveltījusi ar to, ka
mes visi piedzimstam bez biksēm, un arī Jūs neesat
citādi nākuši pasaule. (Jautrība.) Ja nu mācītājs šā-
diem līdzekļiem grib man iekost, tad, Beldava kungs,
es varu but lepns uz to, ka esmu nācis no tādas bū-
das, kurai pat skursteņa nav._ Esmu lepns uz to!

Vakar Augstais nams smejas, ka Beldava kungs
tik nesmuki un tik jēli runāja; tikai nezinu, vai tas
bija viņa_ runas deļ, vai arī tamdēļ, ka visi dzimstam
bez biksēm. (Starpsauciens.) _ Nepārprotiet — nevis
bez skurteņa piedzimis, bet būdai, kurā augu, nebija
skursteņa,

Beldavs kritizēja nacionālo polītiku. Viņš lielī-
jās, kasava laika esot bijis liels nacionālists; pat vie-
tu tapec neesot dabūjis. Bet redziet tagad Beldava
kungs ir saaudzis ar sava laika epigoniem. Ar tiem
Beldavs ir ta saaudzis, ka nevar no tiem atrauties;
ta_pec saprotams, ka Beldavs kopā ar minoritātēm
kārto latviešu izglītības jautājumus. (Ķ. Beldavs no
vietas: „Kur tas ta stāv?")

Beldavs teica, ka Skalbe esot gājis kopā ar so-
ciālistiem . Ta Jus tekat, paskataities savas runas
stenogramma! Mācītajiem jārevidējot ticības mācī-
ba skolas. Beldavs sarunājies ar minoritātēm, un
minoritātes tam piekritušas (Ķ. Beldava starpsau-
ciens: „Te ir stenogrammas!") Man to ir uzrakstī-
jis liecinieks. Ja Jums tas nepatīk, es tur nekā ne-
varu darīt. Es vēl saprastu

^
ja tā runātu viens vācu

puisis, bet ja ta runa patstāvīgs latviešu saimnieks

un pie tam vel garīgs lauku pārstāvis, tad es visā
šai lieta redzu gara nabagu. (Ķ. Beldavs no vietas:
„Runa nu patiesību!") Es runāju patiesību. (Ķ. Bel-
davs no vietas: _„Es to lasīšu priekšā!") Bez tā,
ko Beldavs ir runājis, viņš vēl nāca arī pie manis un
teica: piekrītiet, laidiet mācītājus revidēt ticības mā-
cības skolas! Vai Beldavs to teicis, vai nē, nelie-
dziet man to!

Man jāuzsver, ka es runāju ne tikai savas frak-
cijas, bet arī daļas Beldava vēlētāju vārdā, jo prof.
Adamoviča kungs, kurš audzina mūsu jauno garīdz-
nieku saimi, kurš ir skolotāju organizācijas, nacionā-
lo skolotāju savienības pārstāvis, piekrīt mūsu uzska-
tam. Šis savienības vairākums ir nolēmis, ka mācī-
tajiem nedrīkst dot skolu revīzijas tiesības.

Ja Skalbe šo balsi ir uzklausījis, tad jums ne-
atliek nekas cits, ka līst,kā vecam rokas puisim uz
aprunašanos tur (rada uz minoritāšu soliem), un teikt:
laidiet mani skolas revidēt, mēs jums par to dosim
instruktorus un citus labumus. Tā ir, Beldava kungs,
un tas ir nodevības akts! (Ķ. Beldavs no vietas:
„Runajiet taču arī drusku patiesības!") Deputāts
Kiršteina kungs to man ir uzprotokolējis. Viņš ir
liecinieks, ja tāda vajaga. Ja Jūs to neapzināties,
tad ta ir Jūsu darīšana.

Teicu jau, ka nav strīdus par pamatskolām, bet
par vidusskolām. Beldava kungs aizstāv savu pozī-
ciju — kopa iešanu ar minoritātēm, izlīgšanu ar vi-
ņam izglītības jautājumos. Beldava kungs saka, ka
tam ir bail no minoritāšu konkurrences: ja viņi zinās
latvļski, diezin, vai maniem bērniem būs darbs, vai
nebūs. (Ķ. Beldavs no vietas: „To es neesmu tei-
cis! ManiemJierniem — es neesmu teicis!") Bel-
dava kungs, Jus teicat tā: mūsu tauta nav tik tālu no-
briedusi, ka spētu konkurrēt ar minoritātēm. (Starp-
saucieni.) Es nezinu,_ ja Beldava draudzes locekļi
šos viņa vārdus dzirdētu, vai tad viņš savā draudzē
vairs tiktu iekša. Es šaubos par to, ja viņiem ir
daudzmaz pašapziņas. (Starpsaucieni.)

Ka tad ir tagad a_r to konkurrenci? Valmieras
apriņķī mušu cienījama deputāta Hugo Celmiņa kun-
ga brālis — ļoti cienījama persona, tautas mācītājs —
Mazsalaces mācītājs Celmiņa kungs konkurrēja uz
prāvesta amatu _ar vācu mācītāju Meijeru, un re-
dziet, ievelēja vācieti Meijeru!

Tālāk — kādas parādības notiek uz laukiem?
Zīdiem dod aptiekas.bet latviešu intelligencei nav
darba. Vai ta nav mušu tautas, mūsu lauku iedzīvo-
tāju un intelligences interešu izpārdošana? Tas pats
ir arī ar ārstiem. Minoritātes protežē uz vietām. Arītagadēja kartība,_ kuru Beldavs tā grib uzturēt, no-tiek visādas nevēlamas lietas. Latviešu intelligence
lai iztiek bez maizes — par to negādā. (Starp-
saucieni.)

Deputātu kungi, gribu atsvaidzināt vienu piemē-
ru, par kuru no šīs katedras runāja bijušais ministru
prezidents Skujenieka kungs.

Armijas oikonomiskaveikalā bijis jāpieņem iz-
sūtāmais zēns paku iznēsāšanai. Aizgājis kāds lat-
viešu brīvības cīnītajā invalīda dēls. Viņa tēvs —
brīvības cīņas zaudējis roku. Šis zēns aizgājis pie
oikonomiska veikala vadības — tas nebija šogad, vai
pagājušajā gada, bet drusku agrāk — un pieteicies.Veikala vadītājs prasījis: „Vai jūs protat vāciski?"
Invalīda d_els atbildējis: „Nē, kur es, strādnieka cil-
vēks, varēju tikt tādas skolās!" — „Nu, tad nevar!"

Šeit atkal viena konkurrence. Iznāk tā, ka Rīgā
no valsts veikaliem: pakas jāiznēsā vācu valodā. De-
putātu kungi, vai strādnieku intereses neprasa, šādu
nebūšanu izbeigšanu? (D. Apiņa starpsauciens.)

Es domāju, Apiņa kungs, ka varēsit iestāties par
tādu iznēsātāju. (D. Apinis no vietas: „Man par
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tadu nebūs jāiet, bet ja pircējs ir vācietis, tad nemaz
citādi nevar!") Ak tāda ir jaunsaimnieku latvietība?1alak deputāts Beldavs teica, ka viņš cienījot unatzīstot cittautiešu taisnību. Lai, nu nāk Beldavs unpasaka, vai tanīs gadījumos, kurus minēju veseluvirkni, ir cittautiešiem taisnība un latviešiem netais-
nība. Lai nak Beldava kungs un šos neapstrīdamos
faktus apgāž! Mes ari cienījam taisnību — tādu
taisnību, kas saskan ar latviešu iedzīvotāju intere-sēm, kas Jatviešu iedzīvotāju tiesības un nākamībunemin kajam.

Veržbicka kungs runāja par poļu draudzību ar
latviešiem un par to, ka latvieši poļu tiesības minot
kajam. Kuros jautājumos? Es gribu, lai deputāts
Veržbickis to pasaka. — Deputāts Veržbickis ru-
nāja arī par_ kādam pamatskolām, kuras poļiem pēc
likuma pienāktos. Ja ir kas grozīts, tas ir darīts
tikai uz likuma pamata. Minoritātes Izglītības mi-
nistrijas lietas ir sūdzējušas līdz senātam, bet vin-
nējušas tikai viena gadījumā. Lai Veržbicka kungs
nak un apgalvo, ka Ķēniņš nav viņu tiesības ievē-
rojis !

Tālāk man jāaizrāda, kaDēķena kungs daudz
lietas ir_ atkāpies no sava agrākā viedokļa un, proti,
sekojošas.

Dēķena kungs tagad atzīst, ka varētu būt kop-
audzinašana .bet mācīšana atsevišķi. Šis jautājums
ir jaupusceļa, un es, Dēķena kungs, domāju, ka pa-
ies vel kāds laiks, un mēs abi sapratīsimies. Par
to jāpriecājas.

Man te ir daži dati.
Cienījamais Dēķena kungs savā runā teica, ka,

piemēram, provinces pilsētās varētu dibināt kopējas
vidusskolas. Bet sakait, kāpēc vēl aizvien grib at-
sevišķi? Te jr izdalīta kāda _ burtnīca, kāds pār-
skats par mazākuma tautību pārvaldi, un 27. lappu-
se ir brīnišķīga_ „buķete", proti, taisni par žīdu vi-
dusskolām, Mes tur redzam, ka kādā žīdu vidus-
skola ir tikai 14 skolēnu. Tas ir Ventspils žīdu ģim-
nāzija ; tur ir tikai 2 klases,_ Latviešu vidusskolās
mes likvidējam 14 klases, sakumā gribēja likvidēt
pat 16 klases, bet 2 klases vēlāk atjaunoja. Latvie-
šu vajadzībām nav-līdzekļu, bet žīdu Ventspils ģim-
nāzijai ar 14 skolēniem gan ir. — Tālāk. Rīgā
Tušchia ģimnāzijai ir _23 skolēni 3 klasēs, bet valsts
dod pabalstu. Deputātu kungi, vai to varat akcep-
tēt? (V. Bastjānis no vietas

^
„Bet pagājušajā ga-

da taču bija tas pats!") Nu jā, uzreiz jau nevar no-
strīpot.

Ja piegriežamies arodskolām, tad jāsaka, ka vi-
si atzina — ari sociāldemokrāti, pat Bastjaņa kungs
piekrita, ka arodskolas vajadzīgas kopējas. Šai
budžeta, turpretim, atkal ir atjaunotas attiecīgas
summas. Šterna kungs ir iesniedzis priekšlikumu,
un mes gribam redzēt, vai šīs summas nostrīpos,
vai ne. Mes šai jautājumā gribam atklātību, lai tau-
ta redz, vai Saeima šos kliedzošos piemērus var
likvidēt, vai nē, vai arī te būs jālieto citi līdzekļi.
(Starpsauciens.) Aicināsim sabiedrību palīgā. (Starp-
sauciens.) Arī es iesniedzu priekšlikumu — tā-
dam vidusskolām, kurām ir klasē no 7—11 skolēnu,
valsts pabalstu turpmāk vairs nedot.

Pilnīgi pareizi_ Dēķena kungs atzīmēja, ka mi-
noritātes ir bagātākas par mums. To pašu atzina
arī_ Beldava kungs. Man rokās ir skaitļi par mino-
ritātēm, kuri lielā mērā — gandrīz pilnīgi —
sakrīt ar tiem skaitļiem, kurus minēja Dēķena
kungs: apmēram22% minoritāšu vidusskolnieku
mācas latviešu skolās. Tā tas ir pēc Izglītības mi-
nistrijas statistikas, Pēc pareiza aprēķina iznāk, ka
mes šos skolēnus barojam pa divām mutēm — do-
dam caur savām skolām un dodam arī, tieši viņiem
pašiem.

Mes liekam priekšā šo netaisnību iznīcināt, pro-
ti — 85.000 latus, par kuriem- jau runāja budžeta
kommisijā, strīpot. (Sauciens no vietas: „Vai arī
likumu pārgrozīt?") — Tūliņrunāšu par likumu.

Dēķena kungs, likums ir tāds, ka jādod piemē-
rīga dala līdzekļu — samērīga ar iedzīvotāju skai-
tu. Nav teikts „piemērota", bet „piemērīga"; nav
teikts ari «proporcionāla". Es jau zinu, Dēķena
kungs, Jums jau jārunā tā, kā to prasa cittautieši,
kuru sekcija pastāv pie sociāldemokrātu frakcijas:
viņi neļauj Jums citādi izteikties.

Mūsu priekšlikums ir — strīpot 85.000 latu
un dot tos trūcīgiem skolniekiem pamatskolās, kur
šie līdzekļi atzīti par visnepieciešamākiem. Mēs lū-
dzam Augsto namu mūsu priekšlikumu pieņemt.
(Sauciens no strādnieku un zemnieku frakcijas so-
liem: „Lai lielsaimnieki iemaksā trūcīgiem skolē-
niem par labu! Lai ņenu no baznīcām!")

Manas runas laikā no zemnieku savienības so-
liem atskanēja starpsaucieni: nekas netikšot mai-
nīts. Man ir ziņas, ka ir dots pat rīkojums kursu
grozīt. Izglītības ministris Ķēniņš izdevis rīkojumu,
ka visi Jie latviešu bērni, kuri mācās sveštautiešu
skolas, jāieved īpašos sarakstos, viņiem jāizpilda an-
keta, par tiem jāiesniedz sīks ziņojums un dokumen-
tu noraksti Izglītības ministrijai. Ir jau izdots šāds
anketas paraugs (rada). (Starpsaucieni.)

Buševica kungs . Jūs jau tautības neatzīstat, Jūs
pats nezināt, kas Jus esat. (Sauciens -no vietas:
«Pretlikumīga ziņu ievākšana!") — Nē, ziņu ie-
vākšana nav pretlikumīga parādība. Mums ir tādi
„kaunīgi" tautieši, kas iet vācu skolās, un ir bijis ga-
dījums, kad par tēva grēkiem cietis viņa dēls.

Daudz latviešu sabiedrisko darbinieku savus
bērnus suta vācu pamatskolās'. Ar kādu sabiedrisku
darbinieku, kurš savu dēlu sūta vācu pamatskolā,
noticis jocīgs gadījums. Skolnieki — vācieši jau-
ta zēnam, vai viņš neesot kāds radinieks tam, kas,
luk, iemaisīts_ Māras baznīcas lietā. Puisis atbild,
ka esot gan ta. Nu, protams, vācu skolēni ņem viņu
un nosukā, teikdami j_ ko tu te meklē? (Starpsau-
ciens.) Ja, un ta, luk, dēlam bija jācieš par tēva
grēkiem.

?Izglītības ministris Ķēniņš aizbraucis Cēsīs un
saticis skola mazu, glītu puisīti. Viņš jautājis: „Kā
tevi sauc?" „Sigurds" — atbildējis puisēns. —
„Un kāds tavs uzvārds?" — „Mieriņš!" — „Un
tu eji vācu skola?" — „Jā, papiņš to grib!"

Redziet, deputātu kungi, mums vēl ir daudz tādu
klibiķu, kas par savu tautu, par savas tautas dar-
biem, par savas tautas intelligenci negrib nekā zināt
un dod maizi svešiem. (Starpsauciens.)

Sakait, Bastjaņa un Dēķena kungi, vai pret tā-
du parādību nav jācīnās? Tāpēc arī, lūk, vajadzī-
ga ta skaidrība, cik tadu ir un kas tie tādi ir.

Ministra kungs gan saka, ka vēl neesot atcēlis
tas anketas, bet esot devis rīkojumu pagaidām tās
neizsutīt, jo vēl šis tas jāpārdomājot. Tā tad ap-
turēšana; un apturēšana ir tāda lieta, kas norāda,
ka šeit kaut ko grozīs. Minoritātes ir skaidri pa-
teikušas, ka noteikti gribot veco stāvokli. Tagad nu
šai lieta minoritātes strādā: dara visu, ko var, un
pasaka, ka ja nedabūs savu, tad nebalsos par bu-
džetu.

Mēs tagad gribam redzēt, ko izdarīs — vai to
rīkojumu atcels, vai ne. Vispārīgi mēs gribam re-
dzēt, kāds izskatīsies tas izglītības ministris 1a t-
v i e t i s, kas_ atcels kaut vienu no tiem rīkojumiem,
un ko par šādu ministri teiks Latvijas dzīvā sabie-
drība.

Vēl tālāk. Man šais dienās ir piesūtīti no Lat-
gales interesanti dati par polu skolām. Krāslavas
poļu skola ir pavisam 120 skolēnu, no kuriem 39 ir
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latvieši. Es varu Jums, deputātu kungi, nolasīt vi-
ņu vārdus. Tur ir: Kursīte, Marija; tālāk Sausiņš,
Marija; Aizšpurs, Anna; Plodziņš, Viktors; Ga-
rens, Marija; Arups, Vanda; Odziņš, Valentine;
trīs Vanagi u. t. t. (V. Bastjānis no vietas: „Jura-
ševskis!")

Cienījamie deputātu kungi, jūs varbūt varat šau-
bīties, vai tie ir latvieši? Pie mums tas ir bijis- gan
otrādi: purns, latviešiem, gan ir doti gan vācu, gan
poļunzvardi, bet ka poļiem būtu doti latviešu uzvār-
di^ tādu gadījumu nav ; tāpēc, Bastjaņa kungs, šie
slēdzieni ir taisni otrādi: tie visi ir latvieši, kurus
grib pārpoļot.

Beidzot man_ jāuzsver, ka ir barometriskas pa-
zīmes, ka līdzšinēja izglītības un vispārīgi nacionāla
polītika ir lauzta. To vislabāk jūs varat vērot tur
apakšā publikas telpās. Šodien es pats biju aculieci-
nieks šādai sarunai krievu valodā: „Tenep_ bh o6pa-
maftrec k flenyTa_y JXy6nH.y, UlnojiHHCKv hjih
TpO(ļ)HMOBy, H OHH y}KC yCTpOHT 3T0 flCJIO B MH-
HHCTepcTBe. " Tāpēcjūs arī redzat tos minoritāšu
plūdus apakša pēdējās dienās. Tas ir barometrs
tam, kas notiek vienā, vai otrā ministrijā. Tas ir ļo-
ti zīmīgi, un ari žurnālistu kungi, kas vērtē sabiedri-
sko domu, lai iet un paskatās, kas tur bija vakar,
un kas būs rit. ; - I i ! i

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Atvaino-
jiet deputāt Breikš! Jūsu runas laiks ir notecējis;
bet ir iesniegts priekšlikums —

pagarināt deputātam- Breikšam runas laipu par pusstundu.

Vai būtu kādi iebildumi pret šo priekšlikumu? Ie-
bildumu nav. Runas laiks deputātam Breikšam pa-
garināts par pusstundu.

J. Breikšs (turpina): Redziet, deputāts Šēlera
kungs ir palicis tik nervozs, ka to, ja runā 64.000
veletaju _ vārdā, viņš uzskata par jokiem, Es do-
māju, Šēlera_kungs, ka visām bezkaunībām ir mērs,
un arī šeit tam būs savs mērs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvani): Lūdzu ne-
traucēt runātāju!

J. Breikšs (turpina): Mums pašreiz ir pagāju-
ši dziesmu svētki, kuros no kreisās līdz labajai pu-
sei tiešam izskanēja vienota doma, ka [šī zeme ir mū-
su, ka šīs pilsētas ir mūsu, un tālāk dziedāja, ka
šīs zemes citiem vairs nedos, ne latgalis, ne zemga-
lis, ne sēlis, ne kurs. Es arī domāju, ka nedos. Šo
lietu var nodot

^
vienīgi jūds. Mēs gribētu redzēt,

kas bus šāds jūda darba izdarītājs, kas šo skaidro,
latvisko, valstisko politiku — sevišķi izglītības lie-
tas — gribēs nodot un gribēs to revidēt.

_ _ Es zinu, ka vienai daļai labā spārna latviešu
veletaju,_ uz kuriem Ulmanis reflektē, ir bieza un
stipra maga. Tur met iekšā dažādus akmeņus, bet
tomēr gremo un gremo; un nekas: saka, ka po-
litiskais vēders nesāpot. Bet redziet, ir jau zīmes,
un sevišķas zīmes, es teikšu, ir tās, ko te Dēķena
kungs minēja. Viņš teica, ka, diemžēl,Latvijas- jau-
natne nosveroties uz citu pusi — no viņiem nost
uz labo pusi. Tas taisnība, latviešu jaunatnei ir tāds
virziens — un dominējošs virziens uz nacionālo
pusi.

Saprotams, uzto pusi, kur latviešu darbu un
idejas necieni, noveršanas_ nevar būt. Ar tiem ne-
vienam latvietim nevar būt pa ceļam. Es saku, ka
to latviešu darbu, ko pienāktos darīt mūsu tautas dē-
liem un meitām, par šaurām interesēm atdot strādāt
citiem — . ir nodevība. Šī jaunatne — Bērziņa
kungs, jums to vislabāk vajadzētu zināt — ne-
kad nebūs ar nodevējiem.

Lauku sētās šī doma ir noteikta. Visapkārt ir
nacionālās atmodas laiks. Visapkārt ir nacionālā
straume. Jūs gribat to aizmaskot un aizturēt, bet
tas neizdosies. Varbūt to varēsit aizturēt uz kādu
laiciņu, bet galīgi apturēt to nevarēsit, tas ir pilnī-
gi izslēgts.

Šeit bija runa par Māras baznīcu. Vajadzēja
saraudzēt sabiedrību, un kad tā bija saraudzēta, tad
nāca 400.000 parakstītāju, balsotāju. Tad nobijās,
bija likums un uzvara. Šinī lietā būs tas pats.
(Starpsaucieni.)

Bērziņa kungs, mūsu tauta citādi nevar un ne-
drīkst domāt. Kāpēc? — Tāpēc, ka mūsu latvie-
šu tautai, latviešu intelligencei nav citur kur labumu
meklēt. Kad bija slims Linards Laicens, viņš brau-
ca uz Krimu pie kommūnistiem ārstēties uz kom-
mūnistu rēķina. Kad saslimst kāds no otras puses,
no minoritātēm, viņš brauc uz Šveici ārstēties uz
vācu kareivju biedrības rēķina. Turpretim mums
ir tikai mūsu pašu zeme, mums citur nav kur iet.
Mums ir dzīve un arī kapsēta šinī zemē. (Aplausi.)

Priekšsēdētājs- P. Kalniņš: Vārds deputātam
Beldavam.

K. Beldavs (kristīgais darba bloks): Augstais
nams! Breikša kungs savu runu pabeidza. Savā
runā viņš izteica izbrīnu par to, ka es esot aizrādī-
jis-, ka tad, kad viņš vēl esot bijis „mazos gados",
es esot jau bijis noteikts nacionālists. Viņš tur sa-
skata sev zināmu pārestību. Es nevaru un arī ne-
gribu atkārtot viņa teiktos vārdus, bet gribu viņam
paskaidrot, kāpēc es to teicu.

Toreiz, kad es biju nacionālists, būt par nacio-
nālistu bija ļoti bīstami. Varēja zaudēt vietu un
pat veselus 12 gadus palikt bez pastāvīgas vietas.
(Starpsaucieni.) — Tagad būt par 'nacionālistu ir
ļoti viegla lieta. Tagad cilvēki, būdami nacionālisti,
var nodarboties ar dēmagoģiju un darīt, ko grib. Ir
liela starpība starp toreizējo nacionālismu, kad bija
jāsarga sava pozicija, un tagadējo nacionālismu, kad
ta ir viegla lieta, kad var peldēt pa straumi un pat
uz Doma baznīcas gaiļa iejāt Saeimā. Tā ir pavi-
sam cita lieta. Es šeit šinīs 5 gados esmu dzirdē-
jis dažādu jūsmošanu. Es varu saprast: jūtu cil-
vēks, sirdscilvēks — viņš jūsmo. Es tādai jūsmo-
šanai varu kaut cik izpratnes nest pretim. Viens
no lielākajiem jūsmotajiem šeit ir bijis Breikša kungs.
Par ko viņš sevišķi jūsmo? — Par mūsu varoņu
kapiņiem. Tā ir viena svēta lieta! Bet, kad es
klausos Breikšu šeit par to jūsmojam, man jāsaka,
ka es šo jūsmošanu labāk gribētu dzirdēt no tiem,
kas kara lauka ir nesuši ieročus, pārnākuši mājās ar
lačplešiem- un tiešām' savu dzīvi ir likuši tā sakot uz
spēli. To es _saprotu! Bet tagad, ja dzirdu Breikša
kungu vienmerno jauna par šo lietu jūsmojam un
beidzot uzdauzam uz šīs katedras, tad man jājautā:
kur Jus, Breikša kungs, bijāt, tad, kad mūsu kareivji
gajacīņa par Latviju? Ja Jus tur bijāt pirmajās
rindas, tad e _s šo jūsmošanu varu saprast un jūsmošu
Jums līdz vel vairāk nekā līdz šim.

Atļaujiet iet tālāk. Redziet, Jūs bijāt manī at-
raduši bijušo nacionālistu. Es ari tagad esmu nacio-
nālists. Breikša kungs runāja _par manu pieslieša-
nos vacietībai. Nekad sava mūžā neesmu to darī-
jis. Nedarīju to arī tad, kad' šeit valdīja Viļums.
Tad mes, 8_ mācītāji, savas dzīvības riskēdami, at-
klāti atteicamies sūtīt Vijumam telegrammu. Man
šķiet, ja cilvēks var savas krāsas parādīt tādā iz-
šķiroša brīdī, tad viņš tas spēs parādīt arī šeit Sa-
eima un sarunā ar citiem.

Interesanti, ka mani vārdi ir loti pārgrozīti.
Cienījamais deputāts Šterna kungs ņēmās par manu
runu spriest tiesu. Tad es viņu divi vai trīs rei-
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zes pārtraucu, lai viņš nerunātu nepatiesību. Šter-
na kungs man aizrādīja, lai es viņu nepārtraucot.
Stenogrammas taču dodot par maniem vārdiem- gai-
šu liecību.

Es Jums savu runu nolasīšu. Es domāju, ka
stenografi šeit taču ir zvērināti, un viņi savu uz-
devumu pildīs labāk nekā dažs labs Breikša kunga
minēts liecinieks; tāpēc atļaujiet man te to runu,
vismaz pirmo daļu — ja gribat, arī otro un trešo
daļu — nolasīt. Es, deputātu kungi, domāju, ka
visa ta lieta prasīs tikai 2—3 minūtes.

„Augstais nams! Tā kā arī es esmu ņēmis da-
lību izglītības kommisijās sēdēs ..." (Starpsaucie-
ni.) Ja vēlaties, varu lasīt arī izšķirošās vietas. —
„Loti patīkami, es to varu saprast, ka viņš, kā frak-
cijas biedrs, grib aizstāvēt savu līderi, bet es prasu,
vai tāda ir taisnība? Viņš teica, ka arī es esot tu-
rējies kopā ar vāciešiem. (Ķ. Skalbes starpsau-
ciens.)" Ta te ir atzīmēts.

„Man jāaizrāda
^

un jums jau toreiz, Skalbes
kungs, es teicu, ka tā ir nepatiesība. Skalbes kungs,
atļaujiet man to lietu paskaidrot. Man jāsaka, ka,
ja es iegaju _ izglītības kommisijā, tad mans uzde-
vums bija rūpēties jo sevišķi par ticības mācības
pasniegšanu skolas. (Starpsaucieni.) Nē, es domā-
ju rūpēties par ticības mācības pasniegšanu un te
nu man jāsaka, ka es te ar lielu izbrīnu atradu, ka
rakstnieks un dzejnieks Skalbe bija mans sīvākais
pretinieks, kas visur uzticami turējās- kopā ar so-
ciāldemokrātiem un veda cīņu pret mani. Man
jāatzīst, ka tiklab zemnieku savienība un arī jaun-
saimnieki saprata tautu vairāk nekā rakstnieks Skal-
be." _Ta tad es te runāju tikai par ticības mācības
stundām, un nevis par nacionālismu. (Starpsaucie-
ni. ) — „Arī jaunsaimnieki saprata tautu vairāk ne-
kā rakstnieks Skalbe, kas līdz pēdējam cīnījās pret.
Man te jāatzīmē, ka arī tas ministris, ko Skalbes
kungs te šodien tā gribēja izcelt un aizstāvēt, ka
arī tas bija manā pusē, ka arī tas mani saprata un
man piebalsoja." Sakait, deputātu kungi, vai tad
viņš varēja man piebalsot nacionālos jautājumos?
Skaidrs, ka esmu runājis par ticības mācību! (Starp-
saucieni.) „Mēs ar Skalbi te kopā esamstrādājuši,
un man arī jāaizrāda, ka no Skalbes kunga frakcijas
dažs labs mani ir sapratis, ko es te ar cienību pie-
minu. Skalbes kungs piespieda mani iet cīņā ko-
pā ar minoritātēm (smiekli; troksnis) ticības mācī-
bas lietā! — No viņa es biju gaidījis atbalstu..."
(Troksnis. Priekšsēdētājs zvanī.) — Lūdzu klau-
saities, kas šeit tālāk stāv rakstīts ... (Troksnis.
Saucieni no vietām: „Nav jau kancele!") Lūdzu
esiet tik laipni un klausaities tālāk, jo patiesībai
būs uzvarēt! (Troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu ap-
mierināties! Beldava kungs tūliņ beigs.

K. Beldavs (turpina lasīt stenogrammu): „No
viņa es biju gaidījis atbalstu, no viņa es biju gaidī-
jis tautas dvēseles izpratni, tādu izpratni, kāda bija
augsti cienījamai dzejniecei, kas nupat ir aizgājusi
Dieva priekšā. Viņa bija sapratusi tautas dvēseli,
un tādu izpratni es sagaidīju no Skalbes kunga."
(Troksnis. Starpsaucieni.) — Lūdzu klausaities
tālāk, patiesībai būs nākt gaismā! — „Bet šai
ziņā es atraduviņā to vissīvāko, visniknāko pretinie-
ku, kas mani iespieda sabiedrībā ar minoritātēm', un
nevis vien ar minoritātēm'..." (Smiekli. Sauciens _io
vietas: „Te nu bij!") — Mīļie kungi! Tas ir tikāt at-
tiecībā uz ticības mācības stundām! — „Nevis vien
ar minoritātēm, ar vāciešiem, bet arī ar krieviemko-
pā. Zemnieki, jaunsaimnieki un minoritātes, mēs gā-
jāmkopā galvenos jautājumos un galvenos paragrā-

fos, kad bija runa par ticības mācības pasniegšanu."
(Starpsaucieni.)

Es domāju, ja šos vārdus lasa un tomēr negrib
tos izprast, tad tā ir ļaunprātība. (Troksnis; starp-
saucieni.) Tā ir ļaunprātība. Es atzīmēju to, ka tā-
du izturēšanos nesagaidīju no tādas sirmas galvas
kā no Šterna. Man jums jāsaka, ka es šeit esmu
runājis par ticības mācības stundām, un ne par ko
citu. Vēlāk es pārgāju uz nacionāliemjautājumiem;
tāpēc gribu šeit atzīmēt, ka to es no sirmas galvas
nebiju sagaidījis.

Iesim tālāk. Tas, ko es šeit gribēju un gribu
sacīt, ir tas, ka mēs no minoritāšu skolām prasīsim
tikai to, ko likums prasa. Prasīsim tikai to, kas li-
kumā izteikts. Mēs taču nevaram prasīt to, kas li-
kumā nav paredzēts, uz to mums nav iemesla. Ja
mēs gribam to no minoritātēm prasīt, tad darinā-
sim jaunus likumus!

Ja nu atskatāmies atpakaļ uz agrāko laiku un
prasām, kurš tad bija tas — arī to šeit godāja-
mais Šterna kungs pārmeta: kas esot verdziski kla-
nījies pret minoritātēm —, kas 1927. gadā izdeva
Herdera institūta autonomijas likumu? — es gri-
bu jautāt: kurš bija tas, kas valsts iestādēs atļāva
rakstus vest arī krievu valodā? Kurš bija tas, kas
izprasīja valsts iestādēm krievu valodu? Es gribu
jautāt, kurš bija tas, kas vācu skolu pārvaldi izņē-
ma no latviešu skolu pārvaldes direktora pārzinās
un nodeva direkti zem ministra kunga? Vai jūs to
atceraties, kurš tas bija? Ja jūsu atmiņa jūs nevil,
tad tas bija Skujenieks. Vai tas jums ir svešnieks?
Ja jūs tagad prasāt, lai mēs gāžam to, ko jūs esat
cēluši, tad jāsaka, ka gāzt to, ko jūs toreiz esat cē-
luši, nav viegli. Ja jūs sakāt, ka kāds ir klanījies
minoritāšu priekšā, tad es gribētu zināt, kurš ir tas,
kurš „K.naHSJic5ī no naaca". (Saucieni no vietas:
..Pareizi!") Kurš ir tas? Ar ko jūs varat atspē-
kot to, ko es šeit esmu sacījis? (/. Korņiļjevs no
vietas: „Beldava kungs, pareizi!") Tas ir taisnība.
(Sauciens no vietas: „Ko jūs gribat no izbijušā so-
ciālista?") Šimbrīžam pietiks! (Troksnis un ap-
lausi.) Vai jūs vēl gribat? Lūdzu — es jums to
arī teikšu! (Troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu ap-
mierināties! Deputāts Beldavs vēl nav beidzis.

K. Beldavs (turpina): Es vēl neesmu beidzis!
Vai Jūs gribat zināt, ko es prasu? Par visām lietām
es prasu lojalitāti pret to Latviju, par ko cīnījās
mūsu censoņi. Lojalitāti es prasu! Ar to, ka mēs
uzspiedīsim un dzīsim dēmagoģiju ar šiem nacionā-
liem jautājumiem1, ar to mēs savu tautu cieņā un go-
dā necelsim. Jūs paši izjūtat, ka jūsu ministris ar
šiem jautājumiem ir dzinis dēmagoģiju, un tādai dē-
magoģijai piebalsot es, kā godīgs cilvēks, nevaru.
(Troksnis un aplausi.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Trofimovam.

S. Trofimovs (krievu zemnieku frakcija; runā
krieviski)*) .

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Lejiņam-Lejam.

J. Lejiņš-Leja (zemnieku savienība): Augstais
nams! Nebūtu, varbūt, patiesībā šeit daudz runā-
jams, jakāds no iepriekšējiem runātājiem nebūtu pie-
skāries izglītības jautājumam šī vārda plašākā no-
zīmē un nācis ar tādiem demagoģiskiem politiskas
dabas uzbrukumiem, kādus mēs, diemžēl, gan ar-
vien dzirdam no šīs partijas pārstāvja. Tāpēc bez

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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atbildes šī lieta nevar palikt, un mums vismaz da-
žos punktos jādeklarē savi ieskati un jāatspēko tie
uzbrukumi, kurus, lai gan tie ir augstākā mērā ne-
pamatoti, šeit izteica.

Pec mūsu ieskatiem', visu nacionālo jautājumu
nopietnākais avots un visas mūsu nacionālās kultū-
ras glābējs, kā senos vēstures laikos, tā ari mūsu
dienas, bez šaubām, ir un arī turpmāk paliks mū-
su zemniekos un_visi mūsu lauku iedzīvotāji vārda
plašāka nozīmē; tāpēc arī mēs kā zemnieku pārstāvji
aizvien prasa-m, lai valstī tiktu izvesta nacionāla po-
litika, bet, bez šaubām, ne tāda, kādu to saprot Lat-
vijas ierēdņu partijas, kuras patiesībā šo nacionālo
jautājumu vairāk izmanto politiskos nolūkos-, nekā
īstenība gribēdamas sasniegt vienu vai otru nacionā-
las lietas uzlabojumu.

Ja mēs visā izglītības lietā gribētu iekarot ko
nopietnu nacionālā virzienā, tad vismazāk izdevīgs
moments ir taļsni šis krizes laikmets, ko mēs pār-
dzīvojam, tapec šobrīd rodas jautājums — vai
šie jautājumi ir pacelti nopietni. Acimredzot tas
nav darīts, bet vienīgi —_ ļai šos jautājumus ne-
mitīgi skandinātu

^
un lai velēšanās, kas nav vairs

diez' cik tālu, gūtu sev panākumus, kādi necerēti
uz dažam galvām ir izbiruši dažus gadus atpakaļ.

Liekas, ka izglītības satversmi, ko ir pieņēmusi
Tautas padome, nav ne mazākās vajadzības šobrīd
grozīt. Varbūt paies vairāk gadu, kad pierādīsies,,
ka likuma izvešanā dzīvē ir lielāki trūkumi, tad mēs
to varēsim grozīt, pie kam tad, kad labvēlīgā kār-
ta bus nokārtojušies saimnieciskie jautājumi. Tad
varēsim nopietni, bez liekas sakarsēšanās par to ru-
nāt un šo to grozīt.

Bez tam ir vēl dienas kārtībā jaunais izglītības
likums, kura iespējams ietilpināt visu, ko vien kāds
veļas, un tur arī ta partija, kura par izglītības lie-
tam aizvien medzdaudz runāt, varēs iesniegt pār-
labojumus un grozījumus.

Kas attiecas uz novērojumiem izglītības kom-
misijā, tad jāsaka, ka tur šī partija nekādus nopiet-
nus grozījumus nav iesniegusi. Tā kā nejauši uz-mācas pat tāda doma, kas izteikta dažos preses or-
gānos, ka patiesība te arī nav nekādas vēlēšanās
kaut ko darīt, bet visu grib atstāt pa vecam, šo
jautājumu grib atstāt atklātu, lai arvien par tāmi lie-
tam varētu runāt ar zināmu politisku piegaršu un iz-
sist sev politisku kapitālu. Kad dzīvosim-, tad red-
zēsim.

Breikšakungs savā runā uzsvēra, ka viņš esot
audzis istaba, kura neesot bijis skursteņa; viņš to
uzskatīja par goda lietu. Protams, uz to var dažādi
skatīties; bet uzmācas tāda doma, vai tikai tas ap-
stāklis, ka tanī istaba nav bijis skursteņa, nav bijis
par iemeslu tam1, ka liekie dūmi, kam nebija izejas
no istabas, bus sakrājušies Breikša kunga galvā, unviņš tagad katra tautas sapulcē tik pārpilnām tos
puš virsu jautai, lai gan viņam nav nekādas dzi-
ļākas iekšējas pārliecības par lietas patiesīgumu.
Šinīs jautājumos viņš nodarbojas vienīgi ar dēma-
goģiju, kaut gan valstij tas nāk par ļaunu.

_ Breikša kungs teica, domādams šo lietu nega-
tīva nozīme, ka esot arī kaunīgi latvieši, kas vēl
līdz šim cenšoties savus bērnus sūtīt sveštautiešu
skolasDiemžēl, šo kaunīgo latviešu vārdus viņš
neminēja. Es varu viņam nākt palīgā un nosaukt
diezgan daudz tadu vardu, bet daudz jau nemaz nav
vajadzīgs nosaukt. Minēšu tikai Breikša kunga kol-
legu advokātu Matisonu, satiksmes ministrijas juris-
konsultu

^
Viņš ieņem ļoti atbildīgu vietu un ir re-

dzams demokrātiska centra darbinieks. Viņam tie-
šam 2 meitas apmeklē krievu skolu. Breikša kungam
laikam, tas bija piemirsies — viņš vārdu neno-
sauca, bet tikai teica, ka esot tādi kaunīgi latvieši.

Breikša kungs teica, ka esot ļoti neglīti uzbru-
kumi citiem pilsoņiem — vārdu viņš neteica, bet
acimredzot domāja, bijušo izglītības ministri Ķēni-
ņu; tāpēc man drusku jāpakavējas pie Ķēniņa kun-
ga darbības. Par to nemaz nebūtu jārunā, ja jūs
šeit nenāktu ar tik lielu pašreklāmu un neuzstātos ar
tik lielu pompu par tādām lietām, kur grūti saprast,
kur beidzas nopietna pieeja lietai un kur sākas vis-
nekautrīgākā pašreklāma.

Runājot par Rundāles pili, jājautā: vai Breikša
kungs tiešam domā par to, ka Rundāles pili bijušais
ministris Ķēniņa kungs savā pēdējā ministrēšanas
diena ir piešķīris kādai nopietnai biedrībai? Šai
biedrībai_ ārkārtīgi vērtīgais objekts iznomāts par 1
latu gada. Ja šādu darbu būtu izdarījis vai nu lat-
galiešu, jaunsaimnieku vai zemnieku savienības pār-
stāvju ministris, tad Jūs vārdu „korrupcija" locītu
šej simtiem reižu bezkaunīgākā veidā, varbūt uz-
stātos 6—7 jūsu deputātu. Ja jūs tagad to iztē-
lojat par visnevainīgāko lietu, tad tā tiešām ir liela
bezkaunība. (Starpsauciens.)_ Ja zemnieki ko mā-
cas, tad tikai no Jums, jo visā Latvijā nav nekā ne-
kautrīgāka par demokrātisko centru. Acimredzot,
ari valdība, apspriežot šo jautājumu, ir atzinusi, ka
objektu iznomājot, no valsts viedokļa nav bijusi ie-
vērota lietderība, un šo pārsteidzīgo ministra rīko-
jumu ir atcēlusi. Lai ka jūs šinī jautājumā bijušo mi-
nistri Ķēniņu mazgātu, tas jums ļoti grūti izdosies.
Aizrādījums, ka dažādas biedrības savukārt bijušas
biedrenes biedrība, kurai iznomāta Rundāles pils, no-
zīme_ maz, jo faktiskais noteicējs- būtu daži cilvēki un,
domājams, kā savi materiāli labumi būtu arī atse-
višķam personām. _ Nav nemaz jāapgaismo visas tās
lietas, kādas pēdējas nedēļās par šo jūsu „varoni" ir
zināmas.

Minēsim- gadījumu par 2000 latu pieprasīšanu
Kultūras fonda dome, ko pieprasījis rakstnieks Ķē-
niņš savu kopoto rakstu jzdošanai. Līdzīgu gadīju-
mu jus neatradīsit visa mušu valsts pastāvēšanas lai-
ka. Ja kādas citas partijas loceklis, būdams par iz-
glītības ministri un Kultūras fonda domes priekšsēdē-
taju, pieprasītu sev tadu pabalstu, jūs viņu padarītu
par pedejo korruptantu. Ja to dara Ķēniņš, pakalpī-
ga prese — viss lielais un mazais tiražs un jūs šeit
Augstajā nama uzstājaties, lai šo cilvēku pataisītu
baltu. Mes gan esam pieraduši, ka centrs māk bez-'
kaunīgi uzbrukt citiem un tikpat bezkaunīgi taisnoties
visas „šmuces", kur_as viņš pats ir izdarījis.

Es negribu runāt par „Planetas" lietu, kura arī
Augstujam namamir zināma. Šī lieta arī laikam ne-
bija tik nevainīga ka Jus to šeit mēģinājāt nostādīt.
Vajadzīga drošības nauda nav nodota nākošam ju-
riskonsultam. Kad Ķēniņš bija aizgājis, viņš šo nau-
du tomēr bija paturējis pie sevis un pēc tam operējis
ar vekseļiem, bet skaidro naudu — vai nu ilgāku, vai
īsāku laiku, to es nezinu — izlietojis personīgām' va-jadzībām. Viss tas, deputātu kungi, neliecina par Ķē-
niņa lielo ideālismu, par kojunāja dzejnieks Skalbe.

Galu gala — vai tas būtu Keniņa ideālisma pa-
raugs, ka viņš savu dēlu ir ielicis labi atalgotā ama-
ta? Vai arī tas fakts liecina par viņa ideālismu, ka
viņš savu bijušo sievu ir ielicis labā vietā? Vai ari
tas,_ ka viņš daudz savas partijas- biedru ir ielicis
siltas vietas, lai _gan ir bijuši arī labāki lietpratēji
parjiem? Es vēlreiz jautāju — vai te ir tas lielais
ideālisms?

Kas attiecasuz izglītības nedēlu, tad arī te
Breikša kungs mēģināja pieiet ar dēmagoģiju un pa-
teica, ka tagadējais izglītības- ministris esot atcēlisĶēniņa rīkojumu par izglītības, nedēļas sarīkošanu
nākošajā gadā. Man šķiet, ka katrs bērns sanrot,
un zina, ka te tas lietas ir. Pati izglītības nedēļas
sarīkošana nav atcelta. Ja mēs te gribētu runāt
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par izglītības nedēļu, tad, protams, mums būtu jāru-
nā citādi neka Breikša kungam, bet to es te tagad
nedarīšu, Atcelts ļr vienīgi Ķēniņa kunga rīkojums
par kādas tur famiozas padomes nodibināšanu, kurāĶēniņa kungs pedeja diena iecēlis savus draugus un
uzdevis tai rīkoties, lai nākošajā gadā varētu sarīkot
izglītības nedēļu. Ne pērn, ne šogad izglītības ne-
dēļas sarīkošanai šāda padome nebija vajadzīga, to
itin labi veica Izglītības ministrija. Kāpēc Ķēniņa
kungs doma, ka turpmāk Izglītības ministrija to ne-
varēs veikt, bet ka bus vajadzīga sevišķa padome,
kas rīkojas? Liekas, arī te ir sava demagogijas
piegarša.

Man liekas,_ka par sevišķi lielu Ķēniņa kunga
ideālismu neruna arī viņa pēdējo dienu rīkojumi, ko
Ķēniņa kungs izdeva, kad jau zināja, ka tam jāiet.
Tas jau ir pavisam komiski, ka kāds ministris savā
resora ierodas pīkst. 8 no rīta, lai vēl pēdējā dienā
paspētu izdot visus sevvēlamos rīkojumus. Lai no-
kārtotu savas personīgās lietas, viņš medīiis mašīn-
rakstītājas-, kuras pēc darba laika bija aizgājušas
mājas. To visu viņš darījis tāpēc, lai savus rīkoju-
mus varētu likt nodrukāt. Tas izklausās oēc feļeto-
na, bet_ ne pec nopietna cilvēka rīcības, par kādu
viņu mēģina nostādīt tie, kas viņu tēlo par ideālistu.

Skalbes kungs ir iecienīts dzejnieks, sava aroda
pratējs, bet pašlaik viņš i'r uzņēmies ārkārtīgi nepa-
teicīgu lomu. Neviens, nebūs tik naīvs, ka noticēs
Skalbes dzejiskiem izteicieniem, ar kuriem viņš mē-
ģina nomazgāt un slēpt faktus. Patiesie fakti, runā
par Ķēniņu pavisam citu valodu.

Beidzot atļaujiet mazu ekskursiju attiecībā uz
Ķēniņa kunga biogrāfiju.

Mums ir zināms, ka savā laikā Ķēniņš Rīgā at-
vēra ģimnāziju, kuru gan vadījusi viņa sieva, jo vi-
ņam pašam toreiz nav bijis vajadzīgās_ izglītības.
Izradās, ka šis uzņēmums materiālā ziņā bijis no-
stādīts ļoti labi_— tas devis Ķēniņa kungam krietnus
ienākumus. Pēc dažiem gadiem Ķēniņš varējis Rī-
ga uzcelt māju. Savā laikā Ķēniņš gribējis šo māju
pārdot Zemkopības ministrijai; tas bijis Latvijas
valsts tapšanas sākumā. Laiks, kad viņš gribējis
pārdot savu namu Zemkopības ministrijai, sakrīt ar
to_ momentu, kad ļoti daudz Latvijas namsaimnieku
mēģināja savus namus pārdot, neticēdami Latvijas
nākotnei, jo nebija vēl noskaidrots mūsu valsts
starptautiskais stāvoklis. Daudzi no saviem namiem
raisījās vaļā. _ Drošības dēļ viņi savus līdzekļus gri-
bēja ieguldīt ārzemju valūtā: kas zin, kā būs tālāk;
labāk, ka tā lieta drošāka! (Starpsaucieni.)

Es nekā nesaku, bet piedāvājums Zemkopības
ministrijai sakrīt taisni ar to momentu. Tie ir fakti.
Ja jūs tos nezināt, es neesmu vainīgs, bet tas ir ofi-
ciāli pierādīts. (Starpsaucieni,) Es nevaru to pie-
rādīt, tāpat kā jūs arī nevarat apstrīdēt un apšaubīt.
Es konstatēju tikai to, ka šis piedāvājums sakrīt ar
to laikmetu, kad visi komersanti, no saviem namiem
raisījās vaļā.

Trešais punkts. Ķēniņa kungs nopērk tā sau-
camo Varnaviču muižu Ilūkstes apriņķī. Tur viņš
nodomājis ierīkot — iegaumējiet to, deputātu kun-
gi!— aristokrātisku panziju krievu aristokrātiem.
Tā tad ne latviešiem, bet krievu aristokrātiem! Var-
būt, viņa lielie un plašie, nacionālie mērķi ir sniegu-
šies pat tik tālu, ka viņš ir gribējis pārlatviskot bi-
jušos krievu aristokrātus no Petrogradas, kuru dēļ
tad arī ierīkota labi nostādīta panzija Varnaviča
muižā.

Tālākais etaps šī ideālista dzīvē. Beidzot to-
mēr Ķēniņš atradis, ka Varnaviču muiža viņam pie-
tiekoši^ neienes, un to apmainīja pret daudzām va-
sarnīcām Rīgas jūrmalā. Tanī laikā Rīgas jūrmala
taisni sāka uzplaukt un bija ļoti ienesīga. Tad uz

Rīgas jūrmalu brauca daudz vasarnieku no Krievijas
metropoles- un tāpēc bija daudz ienesīgāk Varnaviču
muižu likvidēt un apmainīt pret vasarnīcām iūrmalā.
Šīsvasarnīcas, bez šaubām, nekā nedeva ideālisma
laba vien, bet ir devušas ari šo to taustāmāku.

Tālākais etaps šī ideālista dzīvē. Viņš nopērk
vairāk māju vienkopus Vidzemē un pie tam tik iz-
devīgi, kas reti kādam ideālistam izdodas, Par bēr-
zu mežu, kas atrodas uz lauku māju zemēm, viņš
iegūst daudz vairāk nekā maksā viss īpašums. Tā
ka viņš, pārdodot mežu, dabūja vēl vairāk, un pie
tam viņam vēl palika visas ēkas un visa zeme. Bez
šaubām, tā ir laba komerciāla operācija! Mēs to
nemazneapskaužam. Viņš, bez šaubām, ir rīkojies
ļoti prātīgi, un tur nekā slikta nav.

Tālāk. Ķēniņa kungam tiek piešķirts no valsts
kāds objekts, rūpniecības uzņēmums. Šailietā mums
vēl līdz šai dienai kaut kas nav saprotams, un proti—
kā tas_ varēja notikt pēc tam, kad Ķēniņa kungam
piederēja lieli un plaši zemes īpašumi? Pēc mūsu
agrārreformas likuma tādiem, kuriem pieder šādi
lieli īpašumi, nekas nevar tikt piešķirts no valsts.
Bet jādomā, ka labam advokātam to lietu ir viegli
izdarīt. (Starpsauciens.) Jā, viņam ir piešķirts rūp-
niecības uzņēmums pēc tam, kad viņam bijuši visi
šie lielie īpašumi.

Tālāk — šo apstākli es neesmu pārbaudījis, bet
vismaz vairāk preses orgānos tas parādījās — tanīs
zemes īpašumos, kurus Ķēniņa kungs iemantojis un
kuri vēl līdz šai dienai viņam pieder, esot pie Ķēni-
ņa kunga kāds valsts traktors, par ko viņš vēl līdz
šim laikam neesot norēķinājies. Es saku — man nav
bijusi izdevība šo faktu pārbaudīt, bet atsaukts tas
vēl nav, kaut gan dažos laikrakstos tas parādījās
jau dažus mēnešus atpakaļ. Varbūt šis gadījums
sevišķi spilgti liecinātu par bijušā izglītības ministra
ideālismu?

Beidzot vēl tāda epizode. 1919. gadā Bermon-
.ta uzbrukuma laikā latviešu biedrībā ir salasījušies
studenti un visi tie latvieši, kuri gribēja iet aizstā-
vēt mūsu valsts territoriju, lai latviešu biedrībā sa-
ņemtu ieročus un vajadzīgos rīkojumus un pēc tam
ietu uz Daugavas krastiem un stātos pretim ienaid-
niekam. Acu liecinieki stāsta, ka šinī momentā lat-
viešu biedrībā ieradusies Ķēniņa kundze un arī it kā
pats Keniņa kungs. Ieroči visiem izdalīti, bet kad
aizgājuši uz Daugavas krastu, tad Ķēniņa kungs ne-
kad un nekur vairs nav redzēts. Mēs gribētu jau-
tāt — kur Ķēniņa kungs toreiz bija palicis?

Uzskaitot šos faktus, es gribētu sacīt, ka ja
Breikša un Skalbes kungi savos rakstos runā par tik
lielu sava bijušā slavenā izglītības ministra ideā-
lismu, tad mēs tam nevaram neticēt. Būtu, jāpie-
ņem-, ka viņš tiešām ir tik ārkārtīgi liels ideālists un
nacionālās lietas aizstāvis; bet visi šie fakti, ko es
minēju — neiesim sīkumos strīdēties, varbūt kādu
nieku var apstrīdēt —, tomēr par to liek šaubīties.

Beidzot — kas tad šī ideālā un slavenā nacionā-
lista laikā Ir izdarīts Izglītības ministrijā? Mēs pa-
tiesībā bijām jau pieraduši pie tā, ka, izņemot foto-
grafēšanos no priekšas, no vieniem sāniem, no ot-
riem sāniem un beidzot no tās pēdējās puses, kas
katru dienu parādījās presē, nekā daudz vairāk ne-
redzējām. Ar dziļāko nožēlošanu jāsaka, ka ja ta-
gad viņa partija atrod par iespējamu sūtīt šeit ka-
tedrā runātājus, kas uzņemas tik karstu Keniņa aiz-
stāvniecību, tā tad uzņemas arī atbildību par visiem
tiem darbiem, ko Ķēniņš ir darījis, tā ir ārkārtīgi bē-
dīga parādība, un nevar saprast, kā viena partija,
kas grib pretendēt uz nopietnas partijas nosaukumu,
var tadu stāvokli ieņemt. Pēc mūsu uzskatiem tā ir
tikai tautiskās pīlītes pūšana, bet ne nacionālās po-
litikas vešana, lai arī kāds nacionālists būtu bijis Ķe-
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niņš. Bez šaubām, ar šīs tautiskās pīlītes pūšanu
viņš nākošās vēlēšanās var uzpūsties līdz deputā-
tam, bet ka tāpēc būtu kas panākts nacionālā lietā,
tas ir vairāk kā apšaubāms. Pēc mūsu uzskatiem
bijušais izglītības ministris ir bijis nacionālo ziepju
burbuļu pūtējs. Lai kā viņu slavētu un cildināju vi-
sādi dzejnieki un preses orgāni, tie, kas pārvalda
patiesos lietas apstākļus, kam ir iespēja iedziļinā-
ties viņa darbībā un biogrāfijā, nekā cita nevarēs
atrast.

Beidzot es teikšu arī tādu lietu, ka sevišķi uz-
krītoši bija tas — kad Ķēniņa kungam draudēja ne-
uzticības izteikšana, viņš laimīgi šo klinti apgāja tā,
ka ne

^
ar vienu cilvēku viņš nebija tik bieži redzams

sarunājamies, kā ar minoritāšu, deputātiem — vai
nu tas bija kuluāros, vai kur citur. (Starpsauciens-)
Varbūt ar vāciešiem nē, to es nezinu, bet ar citiem
deputātiem viņam bija garas sarunas Ko viņi ru-
nāja, to es nezinu, ne arī tas mani interesē. Lai viņš
bija cik liels nacionālais varonis, bet ar minoritāšu
deputātiem viņam kaut kas vienmēr bija pārrunā-
jams. (Starpsaucieni.)

Kungi, ja jūs uztraucaties, es varu pierādīt tā-
dus gadījumus,kad jūsu nacionālais varonis tad, kad
minoritāšu deputāti pie viņa griezās ar saviem lūgu-
miem, teica: es to izdarītu, bet redziet — situācija
ir tāda —? ir nacionāla valdība, ko tad teiks u. t. t.
(Starpsaucieni) — Tie nav meli. Es varu to pie-
rādīt ar lieciniekiem un, ja gribat, pats personīgi.
(E. Radziņa starpsauciens.) Acimredzot, tas bija
vajadzīgs tanī laikā, kad ministrim Keniņa kungam
draudēja neuzticības izteikšana. Tad viņš mēģināja
pie citādi par tik briesmīgām, izdaudzinātām mino-
ritātēm atrast kādu žēlastību vai atbalstu. Vai viņš
to atrada, vai nē, to mēs nezinām, bet neuzticību vi-
ņam neizteica.

Es domāju, lai pietiek ar šiem faktiem, kurus es
šeit uzskaitīju. Gribu atzīmēt, ka mūsu ieskati ir
tādi, ka visas demokrātiskā centra partijas un se-
višķi viņas bijušā izglītības ministra Keniņa. nacio-
nālā politika līdz šim ir bijusi tikai vēlēšanu akcija,
politisks akts. Patiesībā jūs arvien esat bijuši tie,
kas ar saviem šaurajiem partijas nolūkiem Latvijas
pilsonību, šķeļ, kaut gan- jūs to šķelšanu pārmetat ci-
tiem. Vienmēr jūs esat nodarbojušies ar dēmago-
ģiju un mēģinājuši grēkus, ko paši esat izdarījuši,"
uzvelt citiem un citiem uzbrukt. Tā arvien ir bijusi
raksturīgākā jūsu politikas pazīme. Balsis vēlēša-
nām jūs arvien esat vākuši ar dēmagoģiju. Jums
r.av bijusi nekāda nopietna nacionāla polītika un,
acimredzot, nebūs arī turpmāk, jo jūs nevarat at-
kratīties no nacionālo burbuļu pūšanas, kas ir jūsu
specialitāte. Jūs nekad neesat mēģinājuši nacionā-
liem jautāumiem pieiet tā, lai tas varētu nākt par la-
bu visai valstij un lai to varētu atbalstīt arī pārējās
laviešu frakcijas. Jūsu nacionālai burbuļu, politikai
mēs nevaram pievienoties, Nekādas nopietnas na-
cionālas politikas jums nekad nav bijis-, jums aizvien
ir vairāk rūpējušas savas personīgās, partijas lietas.
Velti jūs mēģināt šeit taisnoties. Nekādas nopiet-
nas nacionālas politikas jums nebūs arī turpmāk,
tāpat kā nav bijis pagātnē

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Kaupiņam.

H. Ķaupiņš (sociāldemokrāts): Cienītie deputā-
tu kungi! Ar lielu uzmanīu noklausījos nacionālās
atmodas kapa runu, kuru nupat šeit spilgti un jauki
izteica Lejiņš-Leja, nopindzelēdams ar nesmukām
krāsām arī savu ministri, jo Ķēniņš taču bija visas
nacionālās atmodas koalicijas ministris. Tāda paš-
apķēzīšanās reti kad redzēta. Smuki runāja Lejiņš-
Leja par dažādām nacionālām pīlītēm un nacionā-

liem ziepju burbuļiem. Paldies, tautieši, tā bija ru-
na, kas jūsu tautiskumu „cēla"!

Ja šinī namā šovakar būtu atnācis paklausīties
tautietis, kas atbraucis no svešuma un mūsu poli-
tisko dzīvi nepazīst, noklausoties demokrātiskā cen-
tra līdera Breikša runu un nepazīstot viņa darbus,
šis tautietis saliktu rokas un teiku: paldies Dievam,
Imanta beidzot reiz ir augšām cēlies! Bet mēs, kas
pārzinām mūsu politisko dzīvi un dien dienā redzam
demokrātiskā centra un viņa līdera Breikša darbus
un nedarbus, itin labi zinām, ka no Imantas tur nav
ne smakas. Pēc Jāņiem lakstīgalas nedzied; bet ja
arī tagad viņas dziesma skan-, tad tā ir tikai tāda
„erzaca" lakstīgala, ko pērk uz tirgus.

Tāds pats „erzacs" ir Breikšu Jānis, kas te grib
spēlēt Imantu. Mēs taču labi zinām, ka tas pats
demcentra Breikšu Jānis kopā ar Dubinu un labā
spārna krieviem un vāciešiem ir devis to, pret ko
viņš šodien te tik sparīgi cīnās. Demokrātiskais
centrs ar Breikšu visus gadus kopā ar labo spārnu
bieži vien ir balsojis pat pret mazāko labumiņu, kas
nāktu par labu strādniekiem. Pilsētas domē un arī
šeit Saeimā tas tā ir bijis un būs arī turpmāk. Kas
to nezina? Tā ir tikai tāda nacionāla masku balle,
ko mēs šodien šeit redzam. Šodien un visu laiku,
kamēr sēd uz Māras baznīcas gaiļa, demokrātiskais
centrs pieņem spilgti nacionālu nokrāsu, bet mēs zi-
nām, ka tā krāsa nav pastāvīga; tiklīdz būs kāds iz-
šķirošs bridis, kas attieksies uz strādnieku likumdo-
šanu, tūlīt tā krāsa noies, kļūs melna, un dēmokra-
iskais centrs kā eņģeļi pacelsies kopā ar visu iabo
spārnu, balsojot pret strādniecību. Vai to mēs ne-
esam piedzīvojuši un nepiedzīvosim? Te, lūk, izjūk
nacionālisms!

Jūsu nacionālisms ir turīgo aprindu nacionā-
lisms, un tam nav nekā kopīga ar darba tautas in-
teresēm. Darba tautu mātes valoda interesē vai-
rāk kā jūs, .pilsoņus. Darba ļaudīm parasti ir tikai
viena valoda, un šī valoda viņiem ir vienīgais tilts
uz zinātni, mākslu, vispārīgo uzskatu un atziņu iegū-
šanu. Viņiem tā jāaizstāv; bet ja latviešu darba
cilvēks aizstāv savu mātes valodu, tad viņš zina, ka
arī žīdu, vācu, krievu un citu tautību strādniekiem
viņu mātes valoda ir tikpat mīla un tikpat vajadzī-
ga. Mātes valoda ir nepieciešama, un mēs aizvien
biūsim par mātes valodas aizstāvēšanu, bet cīnīsi-
mies pret pilsoņu šauro polītis-ko nacionālismu, ko
jūs, pilsoņu kungi, pat savās skolās izvedāt, radot
naidu, starp tautībām. To dara tiklab latviešu, vā-
cu, žīdu, kā arī krievu pilsoņi. Mēs šai ziņā nežēlo-
sim ne latviešu, ne žīdu, ne krievu, ne vācu pilso-
ņus, bet, kā jau teicu, mātes valodu visām tautībām
visur aizstāvēsim.

Breikšs mums pārmeta par nacionālām sekcijām
— krievu, žīdu un vācu sekcijām, kas pastāv pie
mūsu partijās, pārmeta, ka mēs ar šīm sekcijām jau-
cot nacionālo gaisu. Jā, Breikša kungs, mēs aiz-
vien esam gājuši kopā ar visu tautību strādniekiem,
un te, lūk, ir mūsu spēks! Ja strādnieki nebūtu tu-
rējušies kopā, tad jūs jau sen bez sāls būtu apēduši
visas strādnieku tiesības, ko viņi līdz šim sev ir iz-
karojuši

^
Mēs arī turpmāk kopā ar krievu, žīdu. un

vācu strādniekiem cīnīsimies pret pilsoņu nacionālo
polītiku, pret jūsu radīto nacionālo naidu. Strād-
nieku vienība arī būs tā, kas izvedīs un noturēs tie-
sības uz mātes valodu. Ja te nāks kāds cits, šauri
pilsoniskais šovinisma gars, tad tas tiesības-, kādas
pienākas atsevišķām tautībām, apēdīs.

Breikšs savas runas beigās, rādot uz kreiso
spārnu, teica: „Redziet, tādam Laicenam bija iespē-
ja aizbraukt uz_ Krieviju, kādam krievam vai vācie-
tim arī ir iespēja kaut kur aizbraukt, bet nabaga
latvietim — tam te jādēd un jākvern!" Šos vārdus
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viņš te teica gandrīzvai raudādams. — Nu, Breikša
kungs,,lus un arīvel citi kungi varat aizbraukt uz
ārzemēm, bet stradnieks-bezdarbnieks, pat visi sli-
mo kasu dalībnkkinevar aizbraukt pat uz Ķeme-
riem, lai tur izārstētu savu slimo kāju vai roku, jo
jūsu koalicijā ir atrāvusi līdzekļus, kas nāk par labu
darba tautai. Jus esat tas korķis, kas stāv tam
priekša, lai strādnieks turpu varētu izbraukt.

Paris vardu vēl par vienu lietu. Deputātu kun-
gi, gribu atgādināt, ka daudz skolās strādnieku bēr-
niem jācieš _ nepelnītas, nevajadzīgas pārestības,
Strādnieku bērni ar savu vecāku atļauju iestājas
strādnieku jauniešu un strādnieku bērnu organizāci-
jās. Par to bērnus, kuri taču nekā nav noziegušies,
daudz skolas_ vajā un soda. Tanī pašā laikā bērnu
iestāšanas kādā pilsoņu organizācijā visādi veicina
un nokārto, lai viņiem neceltos nekādi sarežģījumi.
Vai tas ir tas bezpartejiskums-, par kuru jūs vienmēr
runājat?

Pilsoņi parasti mīl runāt par ģimenes tiesībām,
par ģimenes svētumu, bet ar darbiem viņi rada nai-
du ģimenes, jauc saticību ģimenē. Vai jūs gribat,
lai strādnieki — tēvi un mātes, sūta savus bērnus
kāda pilsoņu organizācijā, kas māca naidu pret
strādniekiem? To taču jūs nevarat prasīt; ar to jūs
taču ārdītu ģimenes: Te nu ir jūsu rīcībā tā pret-
runa! Es negribu par šo lietu gari runāt un ilgi pie
tas. pakavēties; par to jau daudzkārt ir runāts un
daudzkārt pret to ' 'r Izteikti protesti. Reiz taču
kaut kas jādara, lai šo stāvokli grozītu. Strādnie-
ku bērni tādu izturēšanos pret sevi nav pelnījuši, un
viņi nekādus noziegumus nav izdarījuši.

Jau no pat 7, 8 gadiem strādnieku bērns ir
spiests, iet darbā — ganos, vai arī strādāt citu darbu.
Kāpēc šis cilvēku bērns, kas tiek izmantots, nevar
iet savā strādnieku bērnu organizācijā, kurā viņa
vecāki to vēlas redzēt? Bet to nepielaiž, to uzska-
ta par grēku.

Man ir daži dati. Piemēram Rīgas pilsētas 10.
pamatskolā mācās vairāk desmit pionieru, Sastā-
vēšana pionieru organizācijā tur nav atļauta, par to
nemaz nedrīkst runāt, un pionieri ir spiesti slēpties.
Kad uzzina par viņu sastāvēšanu organizācijā, tos
tincina gluži kā politiskā pārvalde, nosvētī visas
klases priekšā, soda, un viņi ir spiesti no organizā-
cijas izstāties. Pirms 1. maija šos Rīgas pilsētas 10.
pamatskolas skolēnus bargi nostrostoja un noteica,
ka strādnieku gājienā neviens nedrīkst piedalīties.
Viņiem piedraudēts ar sodiem un uzvešanās numura
pazemināšanu, 1. maijā daži skolotāji pat ir izgā-
juši ķert pionierus. Skat', kādi policisti! Skolotājs
Kamols pat ar fotogrāfa aparātu rokā bijis redzams
pionieru galvenā sapulces vietā Aku ielā. Kad sko-
lēni-pionieri savu skolotāju sveicinājuši, tad viņš uz
šiem sveicieniem atbildējis, draudēdams ar pirkstu.
Kāda skolotāja korporele Ventere noorganizējusi pat
izspiegošanu pionieru sapulcēšanās vietā Vidzemes
šosejā 110. Visi Rīgas pilsētas 10. pamatskolas bēr-
ti i-pionieri atzīmēti, un nu klasēs sākusies tiesa.

Vispirms klasēs citiem par brīdinājumu noti-
kusi nikna un barga pionieru tiesāšana un pionieru
organizācijas nonicināšana. Uz kāda pamata? Skau-
tus ceļ un slavē, arī gaidas- slavē, bet vienu legālu
strādnieku organizāciju, kāda ir sarkano pionieru
organizācija — visādi nozākā. Sakait, deputātu kun-
gi, kur tad ir tas jūsu bezpartejiskums? Vai tas ir
tas jūsu apolitiskums?

Pēc tam šiem skolēniem piedraudēts pazemināt
uzvešanās numuru, piedraudēts trūcīgiem atņemt
pabalstu — tas dažkārt arī ir noticis —, piedraudēts
atstāt bez pusdienām, un beidzot izsaukti vainīgo
skolēnu vecāki. Arī vecākiem piedraudēts un aiz-
rādīts, ka bērnus var izslēgt no skolas.

Visas šīs represijas pret pionieriem skolotāji
grib attaisnot ar atsaukšanos uz noteikumiem par
skolēnu piedalīšanos ārpusskolu organizācijās. Tie
ir noteikumi, kas izsludināti ,.Valdības Vēstnesī"
1926

^
gada 233. numurā. Skolotāji aizrāda, ka šie

skolēni, lūk, esot pārkāpuši skolas reglamentu, jo
slepeni ir sastāvējuši kādā ārpusskolas organizāci-
jā. Nu tā lieta ir ļoti jocīga.

Klausaities: uz skolu izsaukta 10. pamatskolas
IV klases skolnieka Viktora māte, bet no skolotāju
priekšlikuma — savu bērnu no pionieriem izņemt
viņa kategoriski atteikusies. Viņa ir strādnieku or-
ganizācijas biedre, sociāliste un grib arī bērnus au-
dzina^ tāda paša garā. Pilnīgi saprotams! Kad vi-
ņai pārmests, ka viņa skolai slēpusi, ka bērns sa-
stāv sarkanos pionieros, tad viņa jautājusi, vai sko-
la, ja pie tas grieztos ar lūgumu — atļaut viņas bēr-
nam darboties pionieros, to_ atļautu. Tad viņai IV
klases audzinātajā skolotāja Ventere pateikusi:
,.Nē!"

Ko tas nozīmē? Šādā veidā, kā jūs paši re-
dzat, pionierus skolā padara par nelēgālistiem, Bez
atļaujas but pionieros nedrīkst, bet atļauju nedod!
Kas tas ir? Ja arī būtu notikusi iepriekšējā pieteik-
šana, ko prasa, tas tad, protams, stiprā mērā at-
vieglotu izspiegošanu, bērniem tiktu sekots, un viņi
dabūtu sodus, pret viņiem lietotu represijas.

Tanī pašā laikā 10. pamatskolā un, kā jau minē-
ju, arī citur, visur jūs varat redzēt skautus un gai-
das, Pret tiem nelieto absolūti nekādus spaidus.
Tiem pat ar lūgumiem skolā nav jāgriežas, tie stai-
gā savās formās, un viņus uzskata par skolas mī-
luļiem. Redziet, tāda ir tā bezpartejība!

Minēšu vēl dažus piemērus.
Rīgas pilsētas III pamatskolā, kur ir skolotājs

Straup-manis gadās, ka vienā dienā ir izsisti logi.
Aizdomu nekādu nav. Bet ko jūs domājat, ko dara
Straupmaņa kungs? Tanī skolā mācās trīs sarka-
nie pionieri. Viņš tos tūliņ bez žēlastības grābj ciet:
tie būs tie „žuliki", tie huligāni, kas izdauzījuši lo-
gus! (Starpsauciens) — Juraševskis saka, ka tas ir
skaidrs, bet tomēr vēlāk izrādījās, ka vainīgie ir
pavisam citi un, Juraševska kungs, loti var būt, ka
no jūsu demcentra, bet nekādā ziņā ne sarkanie
pionieri. Kā redzat, tos, kas strādnieku, organizāci-
jās, spaida un nicina.

26. pamatskolā ir skolotājs Spuriņš — skautu
vadītājs, diezgan pazīstams vīrs, Viņš teicis, lai
pionieros nekādā ziņā neiestājoties, jo šī organizā-
cija Latvijai neesot piemērota. Tās pašas skolas
skolotājs Zālītis teicis, lai bērni 1. maija gājienā ne-
kādā gadījumā neejot: lai tie ļautiņi tur staigājot,
tur nekas labs nebūšot. Tā tad viņš atrunājis bēr-
nus iet ar vecākiem kopā gājienā.

XI pamatskoas skolotājs Vīnzārājs teicis, lai
bērni, sarkanos pionieros neiestājoties, jo tā neesot
piemērota organizācija, tā izaudzinot tikai palaid-
ņus; vajagot iestāties tikai skautos un gaidās, —?
Tāda ir tā bezpartejība skolās!

Kas no tās iznāk, par to man te ir pie rokas
viens ziņojums. Tās ir ziņas no sarkanās Valmie-
ras, no turienes komercskolas un vidusskolas -Hit-
leriskā kustība ir ieviesusies-, cik var vērot Valmie-
ras komercskolā, vidusskolā un skolnieki simpatizē
šai kustībai. Kā spilgtākais šīs kustības ierosinātājs
Ziemeļvidzemē ir Valkas arodskolas skolotājs Ābe-
le, kas to panāk ar saviem sakariem ar „Vanagu"
organizāciju. No Valmieras komercskolas atvēr-
tiem logiem skolnieki uz garāmgājējiem sauc: „Heil,
Hitler!" —"

Tāpat arī 1. maija svinības Valmieras vidussko-
las audzēkņi izturējušies piedauzīgi, bet skolā ne-
viens no viņiem nav sodīts, lai gan pagājušo ziemu



987 Latvijas Republikas IV Saeimas Vi sesijas 24. sēde 1933. gada _8. jūnijā. 988

dažam komercskolas audzēknēm par SSS izrīkoju-ma apmeklēšanu piedraudēja ar izslēgšanu no sko-las. Paraugait, vai ta nav atklāta polītika pret strād-
nieku bērniem! Tas ir nepaidagoģisks i>aņēmiens,
kad _ bērniem aizliedz iestaties kādā organizācijā, ja
vecāki to atļauj. Pret tādām nebūšanām mums no-
teikti jāuzstājas un jāprasa, lai tādu polītiku no sko-
lām izskaustu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Šternam.

J. Šterns (progresīvā
^

apvienība) : Augstais
nams! Beldava kungs sava ļoti saistošajā runā uz-
bruka man un teica, ka tas esot kauns, ja es vecs,
sirms vīrs nākot šeit un paužot nepatiesību. Belda-
va kungs nolasīja savas vakardienas runas steno-
grammu. Es negribu to vēlreiz lasīt — deputātu
kungi to jau dzirdēja —, bet gribu tikai īsos vārdos
atgādināt šīs runas stenogrammas saturu.

Saturs bijs tāds: ievērojot to, ka Izglītības kom-
misijā Skalbes kungs Beldavam nav piekritis, ka ti-cības mācība nododama garīdznieku pārziņā, Bel-
davs ir bijis spiests griezties pie minoritātēm:, lai to
panāktu ar minoritāšu palīdzību.

Deputātu- kungi, ja jūs palasīsit šo stenogram-
mu, tad katram bus skaidri saprotams, ka te tas ir
teikts. Beldava kungs arī otru reizi to pastiprināja
teikdams: vis-os_ galvenos- jautājumos, t. i. visos pan-
tos, mes balsojam kopīgi. (Ķ. Beldavs no vietas:„Ar jaunsaimniekiem,!")_ Ar vecsaimniekiem, jaun-
saimniekiem un minoritātēm. Jūs balsojāt kopīgi
ari par tiem- pantiem, kur ir runa par minoritāšu sko-
lu instruktoriem, Arī par tiem Jūs esat balsojuši
kopa. (Ķ. Beldava starpsauciens.)

Beldava kungs, es Jūs saprotu. Jūs visu savu
mūžu esat pavadījuši uz kanceles; Jūs esat ieraduši
runāt, kur neviens Jums nevar pretim runāt un ap-
strīdēt to, ko Jus sakāt. Jus varat bībeli tulkot, kā
gribat, ta ir Jus-u darīšana. Bet, Beldava kungs,
neaizmirstiet

^
ka šeit ir Saeima, kur katru Jūsu vār-

du var kritizēt un saprast, ka_ Jūs to sakāt, nevis tā,ka tas rakstīts kāda grāmata, Es neesmu vainīgs,
ka Jus, arī otru reizi vel nolasot savas runas steno-grammu-, tikai vel pastiprinājāt to, ka tas, ko es
saku, ir patiesība. (Ķ. Beldavs no vietas: „Nav
taisnība!")

Beldava kungs, Jūs teicāt vēl vairāk, (Ķ. Bel-
davs no vietas: „Lasait taču!") — Mēs jau visidzirdējām, Jus jau lasījāt. Visiem tas bija sapro-tams, — Es teikšu Jums diezgan stipru, teicienu —visu ko var pārliecināt, bet tikai zināmu cilvēku ne-
var pārliecināt. Beldava kungs, es nesaku nekātada,_ko Jus nebūtu teikuši, un neuztiepju Jums to
ko Jus nebūtu teikuši.

Ka. Jūs esat loti labā saskaņā ar minoritātēm
un viņam si_m.patizejat.Jas vislabāk bija redzams šo-
dien pec Jūsu slavenas runas: kad Jūs kāpāt nokatedras, tad Jums neaplaudeja ne centrs, ne labaisspārns, bet vienīgi_ minoritātes, Minoritātes visvai-rāk jūsmoja par Jūsu runu, Mēs visu to redzējām,
tā tad par to nav vairāk ko runāt. Beldava kungs,
ja Jus gribat to noliegt, tad kāpiet kancelē, tur Jums
neviens pretim nerunas, un tad Jums būs taisnība!

Beldava kungs pārmeta, ka ārkārtīgi lielu grē-
ku Skujnieka kungam, ka viņš esot atļāvis dažos
krievu pagastos Latgale pagastu valdēs lietot valsts
valodai blakus arī krievu valodu. Skujenieka kungs,
diemžēl, ir atvaļinājuma un pats aizstāvēties nevari
tāpēc domāju, ka viņa_ vieta Jums atbildēšu tikpat
labi, ka viņš pats to būtu darījis. —

Vai tas ir briesmīgs noziegums, ko Skujenieks
ir izdarījis? Mes arī tagad nesakām, ka tas ir no-
ziegums. Man šķiet, ka tie apstākļi, kādi daudz ap-

gabalos bija valsts sakuma, ir jau izbeigušies. Ta-
gad skolas_ mača latviešu valodu, tā tad pēc svešām
valodām tādas vajadzības vairs nav. Es nemaz ne-
esmupre to, ka dažos apgabalos, kur latviešu valo-
du vel nesaprot, lieto ari citas valodas. Mēs ne-
esam uzstājušies par to, lai visās skolās mācības
būtu tikai latviešu valoda. _ Ne pavisam ne! Mēs
esam par to, lai pamatskolās mācītu mātes valodā,
bet mes arī sakām, ka pamatskolā jāiemācās valsts
valoda, ka tas citādi nemaz nevar būt. (Ķ. Beldavastarpsauciens.) Pagaidait, Beldava kungs! Iedomā-
jieties, ka Jus taču esat Saeima, nevis kur citur.
Jums šeit vajadzētu izturēties tā, kā mācītājam pie-
nākas, bet Jus tagad izturaties kā pašpuika. (Jau-
trība.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Sau-
cu deputātu Šternu pie kārtības!

J. Šterns (turpina): Šinī pašā gadījumā depu-
tāts Ķaupiņš uzbruka mums par netaktiskumu pretminoritātēm. Mes esam pārliecināti, ka sociālde-
mokrāti ja ne rīt, vai parīt, tad tuvākā nākotnē do-
mas tāpat ka mes, jo taču arī ju-su interesēs ir, laiminoritāšu jaunatne saprastu valts valodu. Tas tačuir ari pašu minoritāšu interesēs, jo viņu jaunatne ta-ču gatavojas augstskolai, kur latviešu valoda irtaisni nepieciešama. Luk, tāpēc tā arī jāmācās! Irtikai jautājums— vai mes latviešu valodu kā mā-cībuvalodu ievedām jau vidusskolās, vai tikai augst-
skola. (Starpsaucieni.) Man šķiet, ka jau tagad irpierādījies, ka ta talak vairs nevar iet,

Beldava kungs, atbildēšu Jums arī par Herdera
institūtu. _ Mes sava laika bijām pārliecināti, kamums janak p-retirn minoritātēm, ka pasaulē ir vie-tas, kur dzīvo kopa dažādas tautības un kur visastautības uztur savas dzimtenes cieņu un ir gatavaspar to cīnīties. Mūsu uzskati toreiz bijā saprotami.(Starpsaucieni.) Mes neesam tādi burta kalpi, kāds
ir Beldava kungs, Ja dzīve tagad ir pierādījusi, ka
vajadzīgs kas cits, tad mes pie saviem agrākiem uz-
skatiem vairs neturamies.

Es negribu Augsto namu aizkavēt, attēlodamsgadījumus, kas ir notikuši minoritāšu skolās, bet
teikšu tikai, ka tur skolēnus noskaņo mūsu valstij
naidīgi. Tur jautājumu stāda pavisam citādi. Mi-noritāšu skolas jautājumu nenostāda tā, ka mums bū-tu kopēja valsts un dzimtene, bet tur audzina pilso-
ņus citai valstij. Sakait, vai to var pielaist! Tā-pēc, luk, šādi audzināti pilsoņi neprot arī aizstāvēt
savu tautu un valsti. Luk, tāpēc starp to, kas ir bi-
jis, un_ to, kas ir tagad, ir liela starpība.

Ka jau teicu, esmu dziji pārliecināts, ka arī so-
ciāldemokrāti, kas aiz_ vecam tradicijām vēl negrib
to saprast, drīza laika sapratīs. Sociāldemokrātu
kungi, esjaču jūsu uzskatus pazīstu .un tiešām brī-
nos, ka jus nevarat saprast, ka pamatskolā mātes
valoda ir kas cits neka vidus, vai augstskolā. Ne-
vien strādniekus, bet arī visus, kas iet pamatskolā,
mes_ negribam piespiest mācīties citā vaoldā, kā vien
sava matēs valoda. Sava laika mūs gan piespieda,kad bijām zem cara varas, kaut gan šeit mēs tomēr
bijām vairākumā.

Attiecībā uz minoritāšu skolu pārvaldes jautā-jumu būtu izdodams_ tāds likums, ka tās būtu likvi-dējamas Tas jau būtu ārprāts, ja mēs jaunajā izglī-
tības likuma paredzētu kādus instruktorus. Kāds
tad būtu viņu- uzdevums? — Izglītības jautājumi jau
nu ne, tik naivimes neesam. Mēs zinām un arī jūs
zināt, kāds nolūks šeit ir īstais; tāpēc, nepārkāpjot
savus uzskatus, nedarot pāri saviem biedriem-cit-
tautiešiem, jus varat mierīgi nobalsot par to, ka la-tviešu valoda, kas ir vajsts valoda, ievedama vi-dusskolas, bet pamatskola paliek mātes valoda.
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Es esmu pārliecināts, ka pēc 2 gadiem mums,
Kaupiņa kungs, domstarpību nebūs. Jūs prasāt dažu
fašistiski noskaņotu valsts vāciešu, izraidīšanu no
mušu zemes. Jus zināt, ka mūsu vācu vidusskolās
fašismu ieaudzina; tāpēc cita ceļa mums nav, bet
ir tikai viens ceļš. Es esmu pārliecināts, ka, pa toceluejot, pec nedaudz gadiem mūsu pusē būs liels
vafrakums.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Ankipanam.

F. Ankipans (sociāldemokrāts): Izglītības mini-
strijas budžetu un līdz ar to visu izglītības polītiku
manas_ frakcijas runātāji ir pietiekoši novērtējuši.
Man jāapstājas tikai pie viena jautājuma.

Beldava kungs šeit pacilātā balsī izkliedza, ka
bijis kāds ministris, kaut kāda augstāka vara, kasLatgale uzspiedusi krievu valodu. (Ķ. Beldavs no
vietas: „Tiesu iestādes!") Jūs šeit runājāt par
skolami. —_ Kad es pec tam prasīju, kur tas tā ir, tadviņš nezināja pateikt, kur krievu valoda ir uzspiesta;viņš teica, ka droši vien kāda krievu skolā, Es gri-
bētu jautāt, vai tad kādreiz ir bijusi kāda krievu sko-
la, kura būtu bijusi cita valoda un nevis krievu va-
loda. Es varu teikt, ka tā no Beldava kunga puses
bija tikai tāda murmināšana un nezināšana.

Man jāaizrāda, ka mēs esam kategoriski prasī-
juši_— Latgale ka svešvalodu skolās vācu valodas
vieta ievest krievu valodu, jo vācu valoda mums ne-
ko nedod. Pagājušajā gadā un arī visus agrākos
gadus mes esam prasījuši — pamatskolās un vidus-
skolas ka svešvalodu vācu valodas vietā pasniegt
krievu valodu, jo vācu valoda mums praktiskā dzī-
vē neko nedod; ta būtu tikai veltīga naudas izme-
šana, jo vācu valodu uz vietas aizmirst, to Latgalē
praktiska dzīve nekur nelieto. Es domāju, ka es
bušu pilnīgi_ pateicis visu _ Latgales bērnu vecāku
gribu, ka veļ šodien šo bērnu vecāki pieprasa pa-
matskolas ka svešvalodu vācu valodas vietā pa-
sniegt krievu valodu. Vācu valoda ir ievesta tikai
tur, kur nebija prasīta bērnu vecāku, griba. Ar li-
kumu jr atļauts pamatskolu bērnu vecākiem izšķir-
ties, kādu svešvalodu viņi vēlas, lai pasniegtu skolā.
Es neatceros neviena tāda gadījuma, kur vecāki bū-
tu pieprasījuši vācu valodu. (Sauciens no vietas:
,pareizi!") Bet pedeja laika, jāsaka, ir dots norā-
dījums — pie bērnu vecākiem negriezties un viņu
piekrišanu neprasīt. Viņiem, noteic kāda svešvaloda
jāpasniedz — vācu, vai krievu.

Beidzot te ļoti stipri H sevišķi centra vīri un tā-
pat arī Šterna kungs raudāja par nacionālo lietu.
Bet viņi laikam gan ļoti labi atceras, ka ar visu sa-
vu līdzšinējo polītiku viņi vienai latviešu daļai Lat-
gale nav devuši iespēju piesavināties ne nacionālo,
ne arī kādu citu kultūru. Mēs labi atceramies jūsu
ministra deklarāciju, kurā viņš teica, ka visu uzma-
nību veltīšot obligātoriskā! pamatskolai. Bet ko mēs
redzam vēlāk, kaut no šī paša budžeta? Ar ko tad
šis budžets_ atšķiras? Pamatskolai tur nav ierādīta
nemaz labāka vieta, tā paliek tādā pašā stāvoklī.

Ar savu saimniecisko polītiku jūs esat gan pa-
nākuši to, ka pamatskolās paliek arvien mazāk bēr-
nu. Mēs ļoti labi zinām datus, kas ir ziņoti presei
un ko izglītības kommisijā cēla priekšā departamen-
ta direktors Ozoliņš par to, cik liels procents bērnu
Latgale paliek ārpus skolas, kuri nevar skolu ap-
meklēt. Kad mēs jautājam, kādi ir tie iemesli, tad
viņi paši saka, ka skolu nevarot apmeklēt vienkārši
tapec, ka esot trūcīgi. Šiem trūcīgajiem bērniem-" ši-
nī budžetā nekas nav paredzēts,

Taisni otrādj. Kad pavasarī mēs runājām par
to, ka jādod iespēja vienai lielai daļai Latgales strād-
nieku pelnīt sev maizi pārējā Latvijā, tad Bachmanis

ar savu nacionālo polītiku bija tas, kas- pateica, kaLatvija neesot jadodot darbs latgaliešiem, bet iāic-
vedot no ārzemēm poļu un leišu strādnieki. Ari
Breikša kungs toreiz par to balsoja un tādā kārtā
tūkstošiem latgaliešu bērnu atņēma iespēju apme-
klēt skolu. Ta es _ot nacionālā polītika!?

_Es negribu tēlot to polītiku, kādu viņi piekopj
Rīga, ka lielpilsēta, bet gan to-, ko viņi dara katrā
lauku pilsētas pašvaldība. Pagastos viņiem pār-
stāvju nav; bet jakāds pasta ierēdnis vai cita kāda
persona tiek pilsētu pašvaldībā, tad nav neviena ga-dījuma, kur viņi būtu rīkojušies citādi, ka tikai kopā
ar mazākuma tautību_ pārstāvjiem balsojuši un sa-
darbojušies visos jautājumos. Kopā ir atvēruši arīskolas, kuras vēlāk Ķēniņš gribēja likvidēt. Visi
tie ir akti. Tos visus varētu pierādīt, jo tas notiek
vel šo_dien._ Pec tam, kad. tas notiek, viņi šeit runā
par nacionālu polītiku un saka — glābsim latviešu
tautu! Jums vajadzēja būt konsekventiem; bet tā
ka jums konsekvences nav, tad ir dīvaini, ka jūs mi-
nat nacionālismu. Ir nepieciešami Latgales bērniem,
kas jau ta biežipaliek ārpus skolas, dot kaut mazāko
iespēju apmeklēt skolasj tāpēc es iesniedzu, priekš-
likumu — paredzēt kopedinašanai trūcīgiem audzēk-
ņiem 100.000 latu, ņemot šos līdzekļus no sviesta
piemaksām.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Lapinskim.

V. Lapinskis (Latvijas poļu-katoļu frakcija; runā
krieviski)*)

^
Deputātu _kungi! Ja kāds runā par

nacionālo jutu, nacionāla lepnuma, tautas lepnuma
vai vispār tautas lietas aizstāvēšanu, tad es to sa-
protu un šinī gadījuma saprotu arī Breikša kungu;
bet es- nesaprotu Breikša kungu, ja viņš lieto nekam
nederīgu diskusijas materiālu — tas nedara go-
du frakcijas līderim un advokātam.

Breikša kungs pieminēja Grīvu, pieminēja
„Dzvon'u", pieminēja arī parlamenta izmeklēšanas
komimisiju un citas lietas. Viņš pieminēja arī vienu
nenotikušu faktu, par kurujau, bija runa ari pagāju-
šajā gada, proti — it ka Ulmaņa kunga portreta
sabojāšanu. Es jau toreiz teicu: jūs varat prasīt,
kam gribat, var_at _ prasīt skolu inspektoram, varat
prasīt skolu iestādēm, Grīvā — visi jums pateiks,
ka neka jtamlīdzīga nav bijis, ka viss tas ir bijis ti-
kai inscenēts. Šis jautājums laikam- gan bija ie-
kustināts sakara ar to, ka Ulmaņa kungam portretā
uz kakla saites bijis neliels plankumiņš — gandrīz
pavisam nemanāms plankumiņš, un nezin kam bija
iepaticies pateikt, ka tas tur esot radīts apzinīgi ^ka tas esot malkas pagaļu sviešanas rezultāts uzportretu, un ka to esot darījuši poļi. No vienas pu-
ses es brīnos, bet no otras puses nožēloju, ka šā-
dam niecīgam 1faktam, kam patiesībā nav nekāda
sakara ar visu lietu, ir piešķirta tik liela nozīme.
(Starpsaucieni centra.) —_ Nē, nē — mēs ļoti
cienījam Ulmaņa kungu ka Latvijas zemniecības
vadītāju un mušu pirmo ministru prezidentu, bet ne-
varam samierināties ar to_ ka daži uz mūsu rēķina
cenšas- iegūt sev popularitāti.

Es vēlreiz atzīmēju, ka visas skolu iestādes ir
apstiprinājušas, ka minētais fakts nekad nav noticis.

Ja jus atsaucaties uz_ parlamenta izmeklēšanas
kommisiju, tad man jāaizrāda, ka parlamenta izmek-
lēšanas kommisijā sava darbības laikā ir savākusi
ļoti daudz tāda materiala_ kas, nesaskan ar patiesību
un nav pārbaudīts. Ja jus šeit vispār pieminat par-
lamenta izmeklēšanas kommisiju, tad man jums jā-
saka, ka šīs kommisijās darbs netika nobeigts, ka
tas darbība bija vienpusīga, un tās darba rezultāti

*) Runātāja atreferējums.
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nedabūja Saeimas apstiprinājuma; tāpēc uz parla-
menta izmeklēšanas kommisijās materiāliem atsauk-
ties nevar.

Jūs teicāt ari, ka malkas pagaļu sviešana uz
Ulmaņa kunga portretu un citas lietas esot izsau-
kušas laikrakstā „Dzvon" nepielaižamus izteicienus.
Tas viss ir nepatiesība, un man jāsaka, ka tā bija
atbilde uz dažu politisko partiju šovinistiskās preses
nepamatotiemuzbrukumiem, jo daži politiskie no-
grupējumi, dzīdamies vēlēšanās pēc balsīm, bez kā-
da iemesla sacēla nepamatotu troksni.

Breikša kungs teica arī, ka viņiem- ar minoritā-
tēm neesot nesaprašanos par pamatskolām, bet esot
tikai strīdus par vidusskolām. Ministris Ķēniņš vai-
rāk reižu no šīs katedras un arī personīgās saruh
nās ir aizrādījis; mēs uzskatām par nepieciešamu
dot pamata izglītību mātes valodā arī minoritātēm.
Bet vārdi ir palikuši vārdi! Mans frakcijas biedrs
Veržbickis jau aizrādīja, ka Ilūkstes apriņķī nav
nevienas poļu skolas — tanī laikā, kad tur pat
apriņķa valdē ir ievēlēts poļu tautības loceklis, Sa-
eimas deputāts, un vēlēšanās par poļiem ir nodots
ap 500O balsu.

Tas ir viens. Otrs: Daugavpils apriņķī un
vispār Latgalē nav poļu pamatskolu tur, kur tām
pēc likuma vajadzētu būt. Likums nosaka, ka ja
vienā vietā salasās 30 skolnieku, tad vecākiem ir
tiesība prasīt savas tautības skolas atvēršanu.

Kad 1931. gadā mums slēdza kādas 10—12 sko-
las, atlaida skolotājus, izmeta no jauktām skolām
mātes valodu un pat lūgšanu aizliedza noturēt mā-
tes valodā, mēs iesniedzām- izglītības ministrim me-
morandu skolu jautājumā. Loti daudz sūdzējās arī
bērnu vecāki. Vispār sūdzību tika iesūtīts bezga-
līgs vairums, _ Kā poļu, tā arī krievu iedzīvotāji Ilūk-
stes apriņķī lūdza atļaut bērniem jauktās skolās mā-
cīt arī mātes valodu; bet tas viss palika bez pa-
nākumiem.

Vēl nesen — tikai nupat pēc ziemassvētkiem
— mēs atkal iesniedzām ministrim memorandu
mātes valodas mācīšanas jautājumā.

Par atbildi uz šiem iesniegumiem ministris Ķē-
niņš izdeva rīkojumu, uz kura pamata mātes valo-
das mācīšanu var prasīt tikai tanīs skolās, kur ir
15 vienas tautības bērnu vienā klasē; tas ir klasē
— ne grupā. Saskaņā ar noteikumiem, kas izdoti
1923. gadā un pēc tam vēl 1928. gadā, mātes valoda
ir pasniedzama jauktās skolās, ja ir ne mazāk par
15 skolnieku vienā grupā. Tas arī ir pilnīgi sapro-
tams. Ministris Ķēniņš, atbildēdams uz mūsu me-
morandiem un vēlēdamies parādīt, ka viņš taču arī
kaut ko dara mūsu labā, izdeva rīkojumu skolu val-
dēm, kurā bija piekodināts ieverot likumu un in-
strukcijas. Bet nu jāievēro, ka ministrim Ķēniņam
labpatika izdot šo rīkojumu par likuma un instruk-
ciju ievešanu, neatceļot agrākos noteikumus.

Iedomājieties, deputātu kungi, tādu stāvokli, ka
skolā no pirmās līdz piektajai vai pat sestajai klasei
katrā klasē ir pa 14 vienas tautības skolēnu. Pa
5 klasēm kopā iznāk jau 70 skolēnu. Likums šādā
gadījumā atļauj atvērt šai tautībai pašai savu skolu;
bet saskaņā ar Ķēniņa kunga instrukciju šie 70 bēr-
nu tagad nevar mācīties pat savu mātes valodu!
Kāpēc? Tāpēc, ka nevienā klasē nav 15 šīs tau-
tības skolēnu. _ Uz mūsu pēdējo memorandu mini-
stris Keniņš kā sevišķu žēlastību atļāva, ka vecāki
var griezties pie viņa ar atsevišķiem lūgumiem' un
lūgt atļaut macit viņu bērniem mātes valodu, ja
vienas tautības bērnu skaits klasē ir tuvu pie 15.
Ko tas nozīme? Tas nozīmē, ka ministris Ķēniņš
grib, laļ pie viņa grieztos katrā gadījumā atsevišķi,
lai vecāki velti šķiestu laiku, vācot parakstus lū-
gumiem u. t. t. — tanī laikā, kad vietējā admini-

strācija parakstu vākšanā lūgumiem par skolu at-
vēršanu, par mātes valodas mācīšanu jauktās sko-
lās saskata nelojālitāti, ļaunprātību un dara vietē-
jiem iedzīvotājiem nepatikšanas.

Deputāts Breikšs pārmeta manam kollēgam
Veržbickirn... (starpsaucieni centrā) — lūdzu,
netraucējiet mani; es netraucēju Jūs, kad Jūs ru-
nājāt —; viņš pārmeta Veržbickim, ka tas teicis,
ka ministris Ķēniņš likumu "minis kājām. Tā tas
arī bija. bet deputāts Breikšs paskaidroja, ka tā ne-
esot bijusi likumu mīdīšana kājām, bet gan likuma
tulkošana. Tomēr senāts atcēla aizliegumu vienas
tautības bērniem apmeklēt citas tautības skolas.

Bez šaubām, mēs saprotam, ka ministris Ķē-
niņš, visādi uzbrukdams minoritātēm, to ir darījis
sevis reklamēšanai, par katru cenu vēlēdamies pa-
likt ministra amatā. Sarunās ar mums — arī ar
mani personīgi — viņš ir aizrādījis; es būtu va-
rējis iet pretim jūsu vajadzībām, jūsu prasībām, bet
no vietām man prasa taisni pretējo. Pagājušajā
rudenī bija iesniegts memorands, adresēts ministru
prezidentam Skujeniekam, kuru bija parakstījis, ne-
liels skaits personu — dažu zināmu partiju pār-
stāvji, _dažu šo partiju Ilūkstes apriņķa nodaļu
priekšsēdētāji. Es teicu ministra kungam: «Mi-
nistra kungs — Jums taču jānostājas pāri visām
šādām nepamatotām lietām,, šādām demagoģiskām
prasībām, ko no vietām uzstāda nedaudz personu!"
— Ministra atbilde bija: „Mana āda sāpēs — ne
juseja!"

Manas domas nosveras uz to, ka tieši visvai-
rāk ļauna minoritātēm ir nodarījis taisni ministris
Keniņš un viņa partija. Diemžēl, jāsaka, ka arī da-
žas citas partijas ir bijušas vainīgas, atbalstīdamas
Ķēniņa politiku. Tas ir noticis tādēļ, ka šīs partijas
ir iespaidojjsvēlēšanu kampaņas un šovinisma tvans.

Deputāts- Breikšs savā runā pārmeta arī sociāl-
demokrātu pārstāvim Dēķenam. Viņš teica, ka dar-
ba_ ,intelligence un strādnieki nebūt neesot vienis
pratis ar Dēķena kungu, ka sociāldemokrāti aizstā-
vot maldu mācību u. t. t. Es gribu aizrādīt depu-
tātam 1 Breikšam uz vienu piemēru, kas zināmā mē-
ra to apstiprina. Šis piemērs ir tāds: kādā Rīgas
ieroču fabrikā kāds latviešu un kāds poļu strādnieks
savas sarunās nogājuši līdz tam, ka latviešu strād-
nieks rādījis poļu strādniekam šauteni un teicis:
„Ar_ šito šauteni mēs iesim šaut poļus!" — Tas
ir tās dēmagoģijas rezultāts, kas savā laikā tika lie-
tota prese un m,ītiņos._ Mēs esam- pārliecināti, ka
intelligence un arī strādnieku masas nebūt nesoli-
dārizējas ar zināmo polītisko partiju tendencēm.

Deputāts Breikšs runāja par Krāslavas skolu.
Viņš teica, ka Krāslavas skolā no 120 skolniekiem
37_ vai pat vairāk esot ar latviešu uzvārdiem. Viņa
slēdziens bija tāds, ka šie skolnieki ar latviešu uz-
vardkm_ laikam gan nepiederot pie tās tautības, ku-
ras skola viņ_ ejot. Deputātu kungi, vai mūsu pašu
deputātu vidu nav latvieši, kuri pie tam uzskata
sevi par īstiem nacionālistiem, ar nelatviskiem uz-
vārdiem? Tādi ir deputāti Juraševskis, Šterns,
Kiršteins u. c. Tikai atbalstoties uz uzvārdu, pa-
saka, ka minētais bērns nepieder tai tautībai, kuras
skolu viņš apmeklē. Tā ir mūsu nelaime, sevišķi
Ilūkstes apriņķī, ka pret vecāku gribu bērnus pie-
skaita ne tai tautībai, pie kuras piederošus viņus
uzskata vecāki, un tas runā pretim likumam, par tau-
tības noteikšanu.

yēl es_ gribu aizrādīt uz nepareizo pieeju pagā-
jušajā gada skolotāju kursu sarīkošanai. Šie kursi
bija rīkoti latviešu un minoritāšu skolotājiem kopā,
kas vēlējas iegūt apliecību par pilntiesīga skolotā-
ja_ tiesību iegūšanu latviešu valodas pasniegšanai.
Velak tomēr — vai nu ar ministra Ķēniņa vai ar

5 Aoe. im
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departamenta rīkojumu — latviešu skolotājus at-
dalīja no minoritāšu skolotajiem; latviešu skolotā-
ja eksāmenu turēja atsevišķi no minoritāšu skolo-
tajiem. Ko tas nozīme? Tas nozīmē to, ka kāds
laikam ir baidījies, ka minoritāšu skolotāji, varbūt,
varētu eksāmenu izturēt labāk nekā latviešu skolo-tāji. Palika arī tāds iespaids-, ka tas darīts, lai mi-
noritāšu skolotājus pārbaudījumā varētu vieglāk iz-
gāzt, kas arī notika, jo pārbaudījumu izturēja nie-
cīgs minoritāšu skolotāju skaits. Pēc tāmi vēl mū-
sos radīja izbrīnu un aizskāra ministra Ķēniņa rī-
kojums par to, ka tiem, kas šādu eksāmenu latvie-
šu valoda izturējuši līdz 1928. gadam, jāiztur jauns
pārbaudījums. Vai tas ir pareizi? Iznāk tā, ka
reiz izdotas apliecības, reiz izdoti diplomi pēc mini-
stra norādījuma jaanulle.

Vēl deputāts Breikšs, tāpat arī deputāts Šterns
aizrādīja un pārmeta valdībai, ka tā ķiķinoties ar
minoritātēm, un minoritātes, to izmantojot, cenšo-
ties iegūt sev dažādus labumus. Es piekrītu depu-
tāta Trofimova domam ka minoritātes saprot val-
dības stāvokli tagadēja grūtajā laikā un arī saprot,
ka viņam jarīkojas._ Ja te runa par kādu labumu ie-
gūšanu, tad man jasaka,_ka minoritātes, prasa tikai
to, kas viņam pienākas pēc likuma. Viņas prasa at-zīt viņu kultūras vērtības, viņu skolas u. t. t., prasa
dot iespēju tam attīstīties un izveidoties — ne to,
ko prasa tie, kas prasa sev 2000 latu savu šaubīga
satura darbu izdošanai, skaistās Rundāles pils- iz-
mantošanu sava personīgā labā u. t. t.

Es- priecājos, ka pēdējā laikā latviešu sabiedrī-
ba ir parādījusies saprašana par minoritātu vaja-
dzībām. Es varu tikai apsveikt Beldava kungu,
kura uzskats ir tāds, ka labs nacionālists var būt ne
tikai tas, kurš atzīst tikai savas nācijas kulturālās
vērtības, bet arī tas, kurš atzīst arī citu tautību kul-
tūras vērtības,

Mēs nevēlamies sasniegt savas tiesības kaut
kādas politiskas andeles ceļā; mēs vēlamies, lai
mušu sasniegumi būtu mušu vajadzību saprašanas
rezultāts. Mes gribam, lai mūsu sasniegumi un ie-
guvumi būtu likuma izpildīšanas nepieciešamības
taisnīgas sekas. Taddēmokratiskajam centram un
dažādam citam partijām, tāpat arī atsevišķiem po-
litiskiem darbiniekiem nevajadzēs uztraukties par
to, ka no minoritātēm kaut kas varētu draudēt valsts
vairākuma tautībai.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Bachmanim.

K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti
godātie tautas vietnieki! Katru gadu, apspriežot Iz-
glītības ministrijas budžetu, mums nākas runāt ari
par lieliem nacionāliem jautājumiem. Tā nu reiz
mūsu budžeta debates ir ievadītas, un tā tas turpi-
nās šo baltu dienu. Tuvojoties budžeta apsprieša-
nas beigām, attiecības arvien vairāk paasinās, Tas
ir gluži dabīgi, tāpēc ka šīs debates un visa mūsu
valsts dzīve it kā rada pārpratumus minoritāšu ap-
rindās-, kuras grib apgalvot, it kā attiecības starp
latviešu tautu un minoritātēm latvieši mākslīgi pa-
asinātu. Ja minoritātes grib to saprast tā, tad mums
— latviešiem jāatbild, ka mēs nebūt negribam at-
tiecības paasināt. Mēs to jau dažu labu reizi esam
aizrādījuši sarunās. Katrs iet savu polītiksu ceļu un
aizstāv savas intereses. Starpība tikai tā, ka mino-
ritāšu pārstāvjiem un visām minoritātēm, kas šinī
zemē ir dzimušas, vai kas šinī zemē atrod pajumtu,
ir savas īpatnējās intereses tikai par savu stāvokli,
bet latviešu tautai jānes vēsturiska atbildība par šīs
zemes likteni. Latviešu tautai ir bijis visvairāk jā-
icieš, visvairāk jācīnās, visvairāk asiņu jālej, tāpēc,

Krājumā Saeimas Stenosrafu
birojā Rīgā. Saeimas laukuma.,—_———___——.—————

minoritātes, neņemiet ļaunā, ka mēs esam uzmanīgi
par savas tautas nākotnes likteni.
m Man bija ļoti patīkami noklausīties deputātu
Trofimova kungu, kurš sacīja: _Tiklīdz zināmi ār-

kārtēji notikumi prasīs, lai mēs nākam valstij palīgā,
mes tūlīt to darīsim!" — Bija ļoti patīkami dzirdēt
to no krievu deputāta, bet tikpat nepatīkami mums
latviešiem un visiem mūsu tautas pārstāvjiem ir, ja
mes no Krievijas nomales robežas vai Vācijas no-
males robežas dabūjam tādas ziņas, kas mūs uz-
trauc, liek mums būt nomodā par mūsu valsts lik-
teni un domāt par to, ko dara viena vai otra tautī-
ba, viena vai_ otra valsts, viena vai otra partija at-
tiecība uz mušu valsts dzīvi un iekārtu. Mums jā-
būt nomoda par savu likteni, jo tā zeme, kas tagad
ir nodibināta kā neatkarīga valsts, taču ir un paliek
mušu vēsturiska_ tautas zeme, un minoritātes, ka_
šim zeme ir ienākušas, kaut arī dzīvo gadu desmi-
tus vai gadu_ simteņus, ir tikai kolonisti, kā to jau
agrāka prese ari vācu pētnieki ir atklāti pateikuši
un no_saukuši viņas par ienācējiem — kolonistiem.
Lai būtu ka būdams, ir patīkami no šīs augstās kate-
dras, kaut arī no deputāta Trofimova kunga, dzir-
dēt apliecinājumu, ka grūtā brīdī viņi gatavi nākt
mums palīgā mūsu valsts lielos jautājumos.

Ja pašu latviešu starpā ir lielas cīņas nacionā-
los jautājumos, tad tas ir gluži dabīgi, jomūsu valstī
taču ir dažādi nācionālismi. Par šiem dažādajiem-nā-
cionālismiem es gribu kādus vārdus runāt.

Šinī brīdī, kad mēs esam nostājušies, var teikt,
ļoti asās attiecībās nacionālos jautājumos paši lat-
vieši savā starpā, man šeit, varbūt, ļoti mīksti jāat-
zīmē cienījamā deputāta Beldava kunga izturēšanās.
Beldava kungs savas runas beigās ar zināmu uz-
traukumu rādīja ar roku uz Māras baznīcas gaiļa
pusi un par šo gaili runāja ļoti ironiski.

Ja nu tas ir tā, ka šis Māras baznīcas gailis lat-
vietī un latviešu garīdzniecībā varētu izsaukt iro-
niju, tad lai man atļauts piezīmēt, ka šinī Augstajā
namā tāda ironija nebija vajadzīga. Māras baznīcas
jautājums taču mūsu tautai ir bijis ārkārtīgi svarīgs.
Tas ir iepeldējis ne tikai reliģiskās, bet arī nacionā-
lās līnijās, ieraudams no vairāk pusēm politiskas
straumes; tāpēc par Māras baznīcas gaili ar ironiju
nevar runāt.

Lai atceramies notikumus, kas nesen norisinājās
sinodē, kuru vadīja biskaps Irbe. Jūs redzējāt, kā-
das asas cīņas un uztraukums bija starp garīdznie-
kiem no vienas un lauku pārstāvjiem' no otras puses,
tanī pašā Māras baznīcas lietā. Tur notika nepie-
ļaujamas lietas. Tur radās kāda rezolūcija, kuras
autors kļuva zināms tikai vēlāk presē. Tā tad Mā-
ras baznīcas lieta, par kuru pati tauta nodeva ap
390.000 balsu, ir liels jautājums. Par Māras baznī-
cas gaili lai neviens neironizē — tādā nozīmē, kā to
šodien darīja cienījamais mācītājs- Beldavs.

Tagad runāšu par nacionālismu, par kuru runāja
deputāts Beldavs. Viņš atzīmēja par ļoti lielu no-
pelnu un -izcēla savu agrāko nacionālismu. Es esmu
gados Beldava kungam līdzīgs un arī pazīstu šo na-
cionālismu.

1905. gadā un līdz Latvijas tapšanai bija divi nā-
cionālismi. Lai man atļauts par tiem 1runāt. Es Bel-
dava kungam aizrādīšu uz kādu nacionālismu, kas vi-
ņam ir tuvāks. Tā priekšgalā stāvēja savā laikā
Fricis Veinbergs un Andrejs Krastkalns. Beldava
kungs, lai atceramies tos laikus, kad šeit valdīja Vi-
ļums! Beldava kungs gan sacīja: „Te runāja par
manu piesliešanos vācietībai. Nekad savā mūžā ne-
esmu to darījis un nedarīju toarī tad, kad šeit valdī-
ja Vīlums. Tad mes, 8 mācītāji, savu dzīvību riskē-
dami atteicāmies sūtīt Vijumam telegrammu." Tas
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bija nacionālsdarbs, bet sabiedrība nacionālos jautā-
jumos palika citas_ domas kā tie garīdznieki, kas Vī-
lumam nesūtīja telegrammu. Šodien arī ir zināma
sazināšanas ar Andreju Krastkalnu, kas to telegram-
mu parakstīja kopa ar nelaiķi Frici Veinbergu. Agrāk
arī bija sazinašanas,_un ta pati cieņa pret viņu nacio-
nālismu palika_ speķa. Man jāsaka, ka taču tie paši
viri 1918. gada, kad 22. marta Rīgā ārkārtējais Vid-
zemes bruņniecības, muižniecības un kārtu landtāgs
sūtīja Vācijas ķeizaram telegrammu, lai Vidzemi ap-
vienotu ar Kurzemi un Igauniju, cieši pieslietu Vāci-
jai, — arī Rīgas pilsētas domē pieņēma līdzīgu lēmu-
mu par Baltijas zemju un Rīgas apvienošanu konsti-
tucionāla monarchūa un pievienošanu Prūsijai vai
Vācijai caur personāk ūniju. Telegrammu par šo lē-
mumu parakstīja no vāciešiem Bulmerinks un Rāuss-
ners un no latviešiem — Veinbergs ar Krastkalnu.
(„Deutsch_e Nachr.") Tas ir nacionālisms, ko toreiz
reprezentēja Fr. Veinbergs un A. Krastkalns. Viens
no šīnacionalisma pārstāvjiem vēl ir dzīvs — tas ir
Andrejs Krastkalns, ar kuru Jūs, Beldava un Sandera
kungi un arī citi kungi, kuru vardi ir rakstīti uz kri-
stīgo listes, gajat kopa Saeimas vēlēšanās. Tā tad
jums taču ir kāda saprašanas nacionālos un arī poli-
tiskos jautājumos. Es Beldava kungam negribu ne-
ko pārmest, bet tikai aizrādīt, ka Bel'davakunga po-
litika ar_ Krastkalna polītiku saskan tik tālu, cik viņš
velēšanas ir kopa ar Krastkalnu uz vienas listes.

Skujenieka polītiku, ciktāl ta bija izgājusi uz Mā-
bas baznīcas dabūšanu latviešiem, nekad nevar sa-
līdzināt ar Fr. Veinberga, A. Krastkalna un arī viņu
domu biedru polītiku. Deputātu kungi, nedomājiet,
ka šī telegrammamana grāmatā ir pievesta neparei-
zi ! Es varu minēt arī vel citus avotus; varu viegli
tos atrasj,un tas neprasīs nemaz daudz laika.

Minēšu jums tikai dažus faktus, kā 1918. gadā
izturējās Fr. Veinbergs un A. Krastkalns, būdami
Rīga. Tad notika, jāsaka, dīvainas lietas. Citi latvie-
ši cīnījās ar lielu sparu, mušu latviešu karavīri parā-
dalieluvaronību, bet Krastkalns un Veinbergs tai
paša laika prasīja Latvijas pievienošanu Vācijai. Lai
varētu mazinatjatviešu tautas nacionālo nozīmi, Fr.
Veinbergs 17. jūlija rakstīja garu rakstu savā „Rīgas
avīze". Viena naktī, 17. jūlijā viņš nosūtīja rakstu
ka telegrammu „Berliner Lokalanzeiger" redakcijai,
un 18. jūlija šis raksts bija jau nodrukāts Berlīnē ar
virsrakstu „Der lettische Nationalrat". Redziet, kā-
da steidzīga rīcība, lai apkarotu latviešu centienus,
lai apkarotu visu to latviešu nacionālo polītiku, kas
no latviešu tautas ir prasījusi vislielākos upurus. Tie
nacionālisti, kuru priekšgala bija Fricis Veinbergs un
Andrejs Krastkalns, darīja visu, lai nomelnotu lat-
viešu tautu un vienjgodzīvo iestādi — nacionālo pa-
domi un lai Berlinevacu tautai rādītu, ka šeit nav
tāda tauta_ kas varētu sūtīt savus pārstāvjus Miera
konference un nodibināt savu valsti. Lai neviens ne-
doma apstrīdēt to, kas tanī laikā noticis un ko ir da-
rījuši tie nacionālisti, kuru priekšgalā bijis Fricis
Veinbergs un Andrejs Krastkalns! Šeit ir vēsturiska
fotogrāfija ar uzrakstu „Zum Anschluss des Balten-
landes an Deutschland. Infolge der Kundgebung der
vereinigten Landesrāte von Livland, Estland, Ri-ga
und Oesel begab skh eine Abordnung nach Berlin
und spāter in das deutsche Hauptqaurtier, um dem
Reichskanzler auch mūndlkh die Wūnsche ihrer Hei-
mat nach einer Verbindung mit demi Deultschen Reich
durch Personalunion auszusprechen. Die Abordnung
steht unter Fūhrung des Ritterschaftshauptmanns
von Estland, Baron Dellinghausen."

Redziet, šeit uz šīs fotogrāfijas ir pazīstamas
sejas._ Jus varat šeit redzēt baronu Delinghauzenu,
Andreju Krastkalnu un arī tos vīrus, kurus kā paga-
stu vecākos piespieda braukt delegācijai līdz. Ba-

roni sed, un latvieši ka vergi stāv aiz viņiem. Tāds,
luk, bija toreizējais nacionālisms!

Ir divējādinācionālismi: Skujnieka-Šterna-Bach-
maņa un demcentra nacionālisms un Friča Veinber-
ga, Andreja_ Krastkalna un viņu domu biedru nacio-
nālisms. Pēdējie velēšanās gāja kopā ar cienījamiem
macitajji kungiem. Ka var prasīt, lai mēs atzītu to
nacionālismu, ko reprezentēja Fricis Veinbergs un
mācītāju grupa — to nacionālismu, kas apkaroja
zemniecību nesena sinode, kad zemniecība prasīja
Māras baznīcu, kad viņa nostājās uz tāda viedokļa,
ka Māras baznīca jānodod valsts rokās ? Kā var pra-
sīt, lai Skujenkks, Bachmanis, Šterns un viņu domu
biedri atzītu šādu nacionālismu, lai viņi ietu to pašu
«nacionālas politikas ceļu, kādu ir gājuši Fricis Vein-
bergs un Andrejs Krastkalns? Deputātu kungi, tikdaudz es gribēju šeit atzīmēt no vēstures avotiem,
lai radītu, ka ir divi nācionālismi.

Deputātu kungi, ir vēl viens nacionālisms, ko iz-
plata Arveds Bergs Rīgā. Arī tas ir nacionālisms.
Man jāsaka,ka šai jautājuma mums vienmēr būs ļotilielas domstarpības. Arveds Bergs 2, 3 gadus atpakaļ
slavēja to laikmetu, kad vāci ienākuši šeit; vāci esotbijuši tie, kas šeit ienesuši kultūru. — -Latvieši, kaspazīst vēsturi, kas negrib melot un vācus slavēt, ne-drīkst ta teikt. Vel pareizākas ziņas par tā laika
muižniecību un vācu kultūru mums sniedz pazīstams
1erbatas profesors Ozenbrūggens — vēlāk viņš bija
Cinches profesors —, kā arī Zebastjāns Minsters,
J. (j. Kohls, Oto fon Rūtenbergs.

Jus redzat_ deputātu kungi, kā vēsturiskos no-
tikumos ir novērtēts nacionālisms, kādu vēl līdz šai
baltai dienai aizstāv Arveds Bergs. Lūk, visos šinīs
jautājumos mums ir lielas domstarpības. ArvedsBergs un viņa domu biedri slavē vācu kultūras ne-sējus. Mes zinām, un paši minētie vācu autori tosaka, ka vāci ir taisni nonāvējuši latviešu kultūru —vecokultiiru, kas ir aprakstīta mūsu tautas dziesmās

°™e£ vel šo baItu _dienu Par nacionālismu arī Ar-veds Bergs sauc to nacionālismu, kāds ir bijis Andre-jam Krastkalnam.
_ Es negribu šeit nicināt citu politiskos ieskatus-lai viņi iet savu ceļu! Bet tāpēc nevajaga uztrauk-

ties par to, ka mes negribam, ka Latviju pievieno Vā-cijai
^

Prūsijai,_vai kādai no mušu tautas ienaidniekuzemēm, ka mes_a_r vislielāko politisko uzmanību unvisam savam spējam un zināšanām turamies pret toMes augsti cienījam visas tas cīņas, kas no mums ir
prasītas, lai mes dabūtu neatkarīgu valsti un Latvi-jas tautas_ brīvību. _— Lai būtu laimīga dzīve mūsummontatetn Latvija; bet lai minoritātes Latviju uz-skata par tadu valsti, par kuru latviešu tautai jābūtloti atbildīgai, un lai arī minoritātes ir līdzi atbildī-gas lai arī viņas latviešiem palīdz darīt šo kultūrasdarbu un lai arī viņas uzņemas pienākumu būt no-moda par mušu valsti!

Mes gribam apkarot to nacionālismu, kas mumsir naidīgs un kas mušu tautas zemi grib pievienot
Vacijai._ Mes gribam apkarot tos centienus, kas šinīvirziena izpaužas dažas mušu minoritātēs. Ja Lat-viju — šo zemi, par kuru latviešu tauta ir lējusi sa- ?
vas asinis, grib atņemt, tad mūsu tautai ir svēts pie-nākums arī no šīs katedras aizrādīt minoritātēm kaneviens lai nedrīkst izturēties tā, kā tas nav vēlams
mušu valstij un ka tas ir kaitīgi mūsu valsts intere-
sēm.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-putātam Firksam.
V. Firkss (vācu baltiešu partija; runā vāciski):*)I)eputatu_ kungi! Es vienmēr esmu vēlējies redzēt

un dzirdēt patiesu .īstu natriotu. Tā laime man bija
šodien, kad deputāts Breikšs gari runāja par Izglī-
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tības ministrijas budžetu un mums rādīja, kas patiesi
aizstāv latviešu, tautu un no sirds rūpējas par tāskul-
turālo attīstību.

Breikša kungs savu runu iesāka ar to, ka visus
kreisos atmaskoja par latviešu kultūras ienaidnie-
kiem, Pec tarn viņš runāja par zemnieku savienību,
kas bijuša izglītības ministra Ķēniņa personā latvie-
šu kultūru mīdot kājām. Tālāk jaunsaimnieki ar sa-
vu izglītības ministri Ziemeli visu latviešu kultūru
nodevuši minoritātēm u. t. t. Nepalika nevienas lat-
viešu partijas, kas nebūtu apvainota smagos nozie-
gumos un nostādīta pie kauna staba. Par minoritāšu
līdzdarbību mušu dzimtenes kopējās kultūras izvei-
došana pēc Breikša kunga domām, protams, nevar
but runa.

Tā palika pāri tikai viņa partija un speciāli viņš
— Breikšs, tas varonis, uz kura pleciem- it kā gul-
stas visa atbildība par latviešu kultūras' pasargāšanu,
un viņš viens_ pats kā varonis ir it kā uzņēmies šīs
kultūras sargāšanas cīņu.

Joks tas bija labs; bet no laba līdz smieklīgam
bieži vien ir tikai viens solis, un šo soli Breikša
kungs spēra, kaut gan pats to neapzinājās.

Breikša kungs runāja arī par 22. maiju un mums
— vāciešiem — pārmeta, ka mēs svinot minēto die-
nu, kas taču neesot oficiāla valsts svinama diena. —
Ja runa, tad vajaga runāt par tādām lietām, par ku-
ram kaut ko zina, bet Breikša kungs par 22. .maiju
acimredzot nezina nekā.

Par to nav jābrīnās, jo Breikša kungs, kā mēs
šodien atkal dzirdējām, Rīgas atbrīvošanā nav bijis
klāt, un, cik man zināms, viņš vispār brīvības cīņās
nav aktīvi piedalījies; tāpēc viņš arī nevar zināt, ka
22. maiju svinam ne tikai mēs — vācieši, bet to svin
visi šo lielo brīvības cīņu dalībnieki. Baloža, brigā-
de, kas plecu pie pleca cīnījās ar landesvēru, un krie-
vu Līvena pulks Rīgas atbrīvošanas dienu svin tāpat
kā mēs. Breikša kungs nezina, ka ari plaša latvie-
šu sabiedrība minēto dienu ir padarījusi par svinamu.

Gribu Jums atgādināt tikai pateicības dievkal-
pojumu, ko tagad mūsu starpā sēdošais mācītājs
Sanders toreiz vēl neatsavinātā Doma baznīcā notu-
rēja, piedaloties milzīgam tautas vairumam.

Vai Jūs, Breikša kungs, ari šo dievkalpojumu un
veco Baložu pulka brīvības cīnītāju svētkus atzīstat
par valstij nodevīgu aktu? Es domāju — nē. Re-
dziet, līdz kādam absurdam Jūs esat aizgājuši savā
runā, kuras nolūks bija zemē atkal radīt nacionālu
naidu un zvejot pa tumsu.

Var būt ļoti bēdīgi atrasties ārpus valdības, bet
joki, ar kādiem Jūs šeit uzstājāties, Jums atkal tikt
sedlos — nepalīdzēs. Šie joki ir viegli saprotami.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Vakar
te ar ļoti karstu runu uzstājās deputāts Kaļļistratovs.
Viņš brīnījās, kur tad tie nesaprašanās punkti esot.
Noklausoties Kaļļistratova kunga runu, arī es neva-
rēju saprast, kur viņam ir tie nesaprašanās- jautā-
jumi.

Ap ko tad strīdus īsti grozās, Kaļļistratova kungs?
Jūs runājat par pamatskloām. Vai mēs esam pret
jūsu pamatskolām? — Nē, bet kas attiecas uz arod-
skolām un vidusskolām, tad, bez šaubām, Kaļļistra-
tova kungs, ne mūsu tauta, ne arī jūsu tauta ir tik
bagāta, lai varētu atļauties tādu greznību, ka katrai
minoritātei būtu sava valsts uzturēta vidusskola. Tas
mums nav pa spēkam. Ja te konstatēja, ka dažās
tādās vidusskolās ir tikai 7 skolnieki vienā klasē, un
ja jūs gribat, lai valsts tās uztur no vispārības lī-
dzekļiem, tad tik bagāti mēs,Kaļļistratova kungs, ne-

esam. Tas ir skaidrs, tur nav ko strīdēties! Jūs va-
rat bērnus sūtīt vispārīgās kopīgās valsts vidussko-
lās; ja jums tas nepatīk, un ja jums ir līdzekļi, ja jūs
esat tik bagāti, tad sūtait, kādā skolā gribat, bet uz-
turiet paši savas skolas.

Arī šinī virzienā viss nav kārtībā. Kas mums ir
atklājies ? Par krieviem es nu gluži to negribu teikt,
bet vācu skolās gan mums ir atklājies, ka tur bērnus
audzina šovinistiskā, ne mūsu garā. Latviešu tauta
nemaz nezināja to, ko atklāja bijušais ministris Ķē-
niņa kungs, Lai nu kādus grēkus viņam arī pieraksta
beidzamā laikā, bet tas gods viņam jādod, ka viņš ir
atklājis, ka vācieši savās skolās svin 22. maiju. Lat-
viešu tauta liek rokas kopā un brīnās — un visus šos
gadus jūs to darījāt? (V. Pusuls no vietas: „Jā, pa-
reizi!") Jūs vēl sakāt, ka esat valstiski un lojāli pil-
soņi! (V. Pusuls no vietas: „Jā!")

Mēs, latvieši, neesam šovinisti un negribam tādi
būt. Bet jums būs jāatzīst,ka jums jaunatne jāaudzi-
na lojālā, Latvijas valsts garā. Tas jums būs jāat-
zīst! Latviešiem te vajaga būt noteicējiem, jo šī ze-
me ir mūsu; jūs varat pie mums dzīvot kā labi kai-
miņi, kā labi draugi. Mēs arī parādām jums savu
viesmīlību, bet to, ka jūs uzsēstos uz mūsu pleciem
un ar mums artu — mēs nepieļausim. To mēs nepie-
ļausim! Spekulatīvo vācu un žīdu kapitālu, ar kura
palīdzību Jūs mūs slaucat, mēs iegrožosim. To jūs
redzēsit, nekur nepaliks! (Starpsaucieni.) Jūs va-
rat būt mums labi kaimiņi, labi viesi, mēs jums katrā
laikā izrādīsim savu latviešu viesmīlību, tikai jums
jābūt lojāliem un jūs nedrīkstat dzīvot uz mūsu rē-
ķina.

Man jāvēršaspret demokrātisko centru un jājau-
tā: kungi, kāpēc jūs visus pagājušos gadus par šo
stāvokli esat klusējuši, kad jūs paši kopā ar labo
spārnu un minoritātēm esat ievadījuši šo polītiku.
Tikai tagad — 1933. gadā jūs esat atmodušies, esat
atmodušies tad, kad esat izsperti no koalicijas. Jau
daudz agrāk par to vajadzēja runāt. Jau priekš 10
gadiem par to vajadzēja runāt. Tas. ka jūs esat at-
modušies tikai tagad, jums godu nedara. (Starpsau-
cieni.) Ja jūs ari nevarējāt neko izlemt, stāvokli
grozīt un ievadīt citādu polītiku, tad vismaz no šīs
katedras vajadzēja pateikt, kāds stāvoklis ir, un kā-
dam vajadzētu būt. Jūs arī to neesat darījuši, bet
visu laiku esat kopā mielojušiespie koalicijas medus
_.oda.

Man jārunā vēl par tādu lietu, par ko šinī Aug-
stajā namā vēl nav runāts — par procentuālās nor-
mas ievešanu Universitātē (starpsaucieni). Kas ta-
gad notiek? Vāciešiem un žīdiem ir nauda. Viņi sa-
vu jaunatni var sagatavot. Viņu jaunatne var izturēt
jūsu konkursa eksāmenus un iestāties Universitātē.
Beidzot iznāks tā, ka mēs latvieši būsim tie strādnie-
ki, zemes arāji, bet šie būs mūsu advokāti, ārsti, sko-
lotāji u. t. t. Vai mēs to drīkstam_pielaist? — Ne-
kad nē! Zīdi ar savas tautas negatīvajām īpašībām
ii* pratuši savākt vairāk materiālo bagātību un ar te
nalīdzību uzsēsties mums uz pleciem, tad t»s nav cie-
šams. Vai mēs to drīkstam pieļaut? Mūžu dienu nē!
Procentuālā norma Universitātē jāieved tuvākā lai-
kā. Citādi notiks tā, ka mums būs tikai žīdu ārsti,
advokāti, tirgotāji,u. t. t. Nē, lai ari viņi mācās dar-
bu strādāt! Zīdi lai savas lauksaimniecības skolas
dibina un uztur paši uz sava rēķina, bet nevis- uz
valsts rēķina. Jums, žīdiem, ir naudas diezgan, lai
varētu dibināt savas arodskolas un savas lauksaim-
niecības skolas, mācaities darbu strādāt! Jau sen
jums vajadzēja mācīties strādāt arī ražīgu darbu.
Būtībā jūs esat parazītu tauta pasaulē. (Smiekli.)
Jā, redziet, es esmu strādājis darbu, bet gandrīz ne-
viens žīds fizisku darbu negrib strādāt, bet grib no-
darboties tikai ar visādām „šeftēm". Dibinait arod-

32*
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skolas! Macaities darbu strādāt un tad brauciet uz
savu Palestinu! (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lūdzu
apmierināties! Vārds deputātam Lūkinam.

A. Lūkins (kristīgais darba bloks): Godātie de-
putāti!_ Ja šeit grib sevi apzīmēt nar nacionālistu
un panākt liela nacionālista slavu tādiem līdzekļiem,
ka to šeit darīja deputāts Šterns, lamādams mācītā-
ju Beldavu ta, ka prezidijs bija spiests viņu saukt pie
kartības, tad Šterna kungam ar nacionālismu nav
nekāda sakara. Par to polemizēt nevienam nenā-
kas. Šterna kungam arī tagad nav elementārās pie-
klajībaspaklausīties, ko viņam saka acīs. (Saucieni
no vietām: „Slims cilvēks!") Es esmu par jaunu,
lai Šterna kungam mācītu pieklājību, jo kā krievs
saka — „rop6a_oro nrnpaBHT rpo6".

Paklausaities, ko Bachmaņa kungs šeit runāja.
Bachmaņa kungs arī nostājās liela nacionālista lomā
un teica, ka deputāts Beldavs ar Krastkalnu kādreiz
kandidējuši uz vienas listes, citēdams Krastkalna
runas u. t. t. Ja gribētu lietot tādus secinājumus, tad
būtu jājautā Bachmaņa kungam: vai Skujenieka
kungs kādreiz nebija sociāldemokrātu frakcijā?
(Sauciens no vietas: _ „Kas?") Skujenieks, Mēs
taču nesakām, ka tapec Skujenieks ir internācionā-
lists, jo sociāldemokrātus mēs taču uzskatām par
internacionalistiem. Jūs_ sakāt, ka Beldava kungs
tapec, ka viņa frakcija kādreiz bijusi kopā ar Krast-
kalnu uz vienas listes, esot Krastkalna domu biedrs.
Ar tadu pašu tiesību varam teikt, ka jūs esat sociāl-
demokrātu domu biedri, jo Skujenieks- ar viņiem ir
sēdējis uz viena sola, un Ja kā sociāldemokrāti ir
internacionalisti, tad arī jus esat internācionālisti.
Man šķiet, kadrīzak uz jums pāries sociāldemokrā-
tu internacionālisms neka Krastkalna domas uz Bel-
davu. (Troksnis, Starpsaucieni.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Korņiļjevam.

J. Korņiļjevs (krievu zemnieku frakcija): Aug-
stais nams! Runājot par Izglītības ministrijas bu-
džetu,- man gribētos piegriezties Šterna kunga ru-
nai un teikt, ka tas_ ko viņš runāja attiecībā uz krie-
vu skolām, ir tiešam apsveicams. Mēs — krie-
vu zemnieki pat prasām, lai latviešu valodas pa-
sniegšanakrievu skolas nostādītu pienācīgi. Es jau
1931. gada, runājot par izglītības likumu, prasīju iz-
glītības, ministra kungam krievu skolās latviešu va-
lodas pasniegšanu nostādīt tāpat kā latviešu skolās.

Man te jāaizrāda, ka šai ziņā es negribētu pie-
krist Beldava kungam, kas, man liekas, aiz zinā-
miem iemesliem grib šo jautājumu nostādīt tā, lai
krievu jaunatne latviešu valodas zināšanās paliktu
iepakaļ latviešu jaunatnei. Es domāju, ja jau reiz
mes dzīvojam Latvija, tad mums jāprot arī latviešu
valoda. Nerunājot par krievu pamatskolām, man jā-saka, ka krievu jaunatne vispār latviešu- valodu mā-
cas- cītīgi. To viņa dara visur, kur vien tas iespējams.
Pat deputāta. Kaļļistratova brālis ir nolicis latviešu
valodas eksāmenu. Ta ir tiešām apsveicama pa-
rādība.

Man liekas, ka Ķēniņa kunga prasības attiecībā
uz valsts valodu ir bijušas pārak augstas. Viņš gri-
bēja, lai bērni mācītos latviešu valodu jau pat no
pamatskolas. 1. klases. Tas pēc manām domām ir
par daudz prasīts, jo bērns, kas iet 1. pamatskolas
klase, kas vel nav_ iepazinies pat ar savas mātes
valodas skaņu sistēmu, taču nevarēs uzreiz mācī-
ties divas valodas. Pamatskolas 2. klasē gan va-
rētu prasīt, lai latviešu valodas stundām arī krievu
skolas ieradītu pienacigu vietu.

Kas attiecas uz krievu skolu skolēnu skaitu, tad
te aizrādīja, ka skolēnu skaits bijis par mazu. Man
jāsaka, ka tās tā nebūt nav, bet ir gluži otrādi. 1931.
gadā es apbraukāju Latgali, protams, aģitācijas no-
lūkos. -(Saucieni: „Te nu bija!") Tanīs braucienos
es apmeklēju vairāk skolu. Starp citu iebraucu ari
sava (Gaurti) pagasta Berežaņu ciemā. Tur Bere-
žaņos nodibināja latviešu skolu, un tā bija domāta
3 latviešu bērniem. (Saucieni no vietas: „Labi da-
rīts!") Nu vai zināt, kungi, kur tad te ir tā liet-
derība? Man liekas, ka te lietderības pavisam nav.
To latviešu bērnu komplektu — to klasi varētu
pievienot krievu skolai, un viņi varētu mācīties tur-
pat ari savas mācības.

Kas zīmējas uz Latgales deputāta Ankipana
kunga runu, tad viņš ierosināja jautājumu par to, ka
Latgales skolās no svešvalodām, būtu mācamas krie-
vu vai arī vācu valoda. Man jāsaka, ka, lai gan šī
skola ir krievu skola, tanī vajadzētu pastiprināt lat-
viešu valodas pasniegšanu un, protams, mācīt arī
vācu valodu, vai kādu citu svešvalodu.

Kas attiecas uz nacionālismu, kas būtu, izvedams
skolu polītika, tad man liekas, ka te mūsu ceļi un
demokratiska_ centra ceļi šķiras. Man liekas, ka
mums vajadzētu ievest tādu pašu kārtību, kāda paš-
reiz _ pastāv kaut tanī pašā Šveicē. Ja šveicietim
jauta: kas tu esi? tad šveicietis vispirms atbil-
des: es esmu Šveices pilsonis! — Tikai pēc il-
gākas sarunas_ var dzirdēt atbildi, ka viņš ir vai nu
francis, vai vācietis, vai arī itālietis. Arī mums jā-
cenšas pec šāda veselīga nacionālisma, lai tas- mūs
iedvesmotu_ un lai to ievestu pie mums, demokrāti-
ska Latvija. _ Pseidonacionālismam, pēc kura paš-
reiz cenšas demokrātiskais centrs — tam gan mēs
nepiekrītam, jo mes piekrītam vienīgi veselīgam na-
cionālismam. Man liekas, ka pašreiz arī tauta pie-
tiekoši saprot, kas ir demokrātiskā centra nacionā-
lisms, un uz ko tas dibinās.

Esmu bijis vairāk Vidzemes pagastos. Tur tau-ta gluži labi saprot, ka šim- Breikša nacionālismam
nav itin nekāda pamata. (Starpsaucieni un saru-
nas.) Tauta gluži labi saprot Breikša pseidonācio-
nalismu. Viņa prasa no mums_ noteiktu saimnieci-
sku polītiku un lai mes saskaņā ar šo polītiku arīrīkotos. Katram zināms, ka pašreiz tautā vērojams
briesmīgi liels sašutums par mūsu tagadējo Saeimu.
Šis sašutums ir gluži dibināts; tāpat dibināti ir ari
aizrādījumi, ka Saeima pašreiz pastāv vairāk runā-
šanai neka darba darīšanai. Man liekas, ja mēs dar-
bu nedarīsim, tad tauta pati gādās par to, lai mēs
šeit nesēdētu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates iz-
beigtas. — Vardu personīga lietā var dabūt depu-
tāte Šterns. Vārds deputātam Šternam uz 5 mi-
nūtēm-.

J. Šterns_ (progresīvā apvienība): Augstais
nams! Deputāts Lūkins, kas beidzamā laikā ir uz-
meties par morāles sprediķotaju, šoreiz atrada par
vajadzīgu vērsties pret mani un izteikt man savas
pamācības. Lukina kungs, paturiet savas pamācī-
bas paši sev, jo tas Jums pašiem ļoti daudz gadī-
jumos vajadzīgas!

Deputāts Lūkins, runājot par deputātu Skuje-
nieku un_mani,_ uzskatīja par lielu noziegumu to, ka
mes sava laika esot bijuši sociāldemokrāti. Lūki-
na kungam, ka redzams, mušu cīņu vēsture ir pilnī-gi sveša. Šeit šais solos daudz partijās sēž loti
daudz tadu, kas sava laika gāja kopā ar sociālde-
mokrātiem. Neviens par to tomēr nekauņās, jo cī-ņa bija kopīga, un labi, ka ta bija kopīga.

Bija gan viena otra grupa, par kuru šeit runāja
mans frakcijas biedrs Bachmanis. Tas bija tais lai-



100! Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 24. sēde 1933. gada 28. jūnijā 1002

kos, kad mēs cīnījāmies, kad šie ļaudis bija latviešu
tautas nodevēji. Lūk, par tiem ir jākaunas, un par
tiem šeit runāja mans kollega Bachmaņa kungs. To
Lūkinam vajadzēja ievērot.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds per-
sonīgā lietā deputātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Tādām runām-, kādu turēja
Lejiņa kungs, kurš pats pateica, ka viņš faktus ne-
esot pārbaudījis, nemēdzu atbildēt; bet man jāat-
bild deputātam Beldava kungam un sevišķi depu-
tātam Firksa kungam-, kurš teica, ka es neizprotot
22. jūnija nozīmi, jo neesot zināms, kur tad es esot
bijis.

Es tad biju nacionālajā armija, un mūžam neaiz-
mirsīšu 22. jūnija rītu, kad pie Cēsīm un citur vācu
batareja nakti aizbēga, jo zināja, kas ar viņu notiks.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds refe-
rentam.

Referents J. Birznieks: Augsti godātie depu-
tātu kungi! Pie izglītības ministrijas kārtējiem iz-
devumiem man vispirms jāziņo, ka nodrukātā bu-
džetā, kas ir izdalīts deputātu kungiem, 39. lappusē
— operatīvā daļa — mazākuma tautību skolām
nav paredzēti atsevišķie skaitļi, bet ir tikai kop-
summa Ls 624.992.—. Operatīvai daļai paredzēta
tikai kopsumma, tāpēc ka budžeta kommisijā, svēt-
ku priekšvakarā nobeidzot budžetu, nepaspēja iz-
rēķināt proporcionāli visiem paragrāfiem budžeta
kommisijā noraidīto un pēc tam palielināto mazāku-
ma tautību skolu budžetu. Pirmo Ministru kabine-
ta iesniegto mazākuma tautību skolu budžeta pro-
jektu budžeta kommisijā noraidīja un atstāja budže-
tā, saskaņā ar finanču ministra kungu, norādīto sum-
mu, kāda mazākuma tautību skolām pienākas uz li-
kuma pamata.

Tagad valdība ir izrēķinājusi samērīgi ar šiem
Ls 624.992.— katram paragrāfam atbilstošo sum-
mu. Šīs summas ir sekojošās: § 1. — Ls 380.233.—,
§ 2. — pārvaldes izdevumi — Ls 3842.—, § 3.
— Ls 73.405.—, § 4. — Ls 12.802.—, § 15, —
Ls 1140.—, § 16. — Ls 6844.—, § 18. — Ls
56.034.—, § 21. — Ls 83.911.—, § 28. — Ls
6661.— un § 38. — Ls 120.—. Te arī sanāk visi
kopsummā operatīvai daļai paredzētie 624.992 lati.

Deputāts Breikšs ir iesniedzis priekšlikumu —
§ 18. 234. vietā paredzētiem līdzekļiem žīdu 4 vi-
dusskolām noņemt 9100 latu. Budžeta kommisijā
šis priekšlikums ir pieņemts; bet man jāpaskaidro,
ka šī summa ir izrēķināta samērīgi ar visām citām
tautībām. Budžeta kommisijā šī summair atvēlēta
kā pabalsts trūcīgiem pamatskolu audzēkņiem (tas
ir § 21, punkts 1.)

Tālāk es lūdzu budžeta kom-misijas vārdā § 6.
— izdevniecības izdevumiem 7954 lati — pie-
ņemt šādu priekšlikumu. Budžetu pārrakstot, te
ir ieviesušās 2 kļūdas. Vispirms šī summa ir da-
lāma divās dalās — 1 Ls 4500, un 2
periodiskie izdevumi — Ls 3454. Kopsumma
paliek tā pati, tikai šis paragrāfs ir sadalīts divās
daļās.

Breikša kungs ir iesniedzis priekšlikumu —
manis nosauktos operatīvās daļas izdevumus mazā-
kuma tautību skolām' samazināt par 85.000 latu, ar
šo summu pavairojot summas Izglītības ministrijas
budžeta § 21., p. 1. — pabalsti trūcīgiem skol-
niekiem.

Dēķena kungs ir iesniedzis priekšlikumu —
izdevumus pamatskolās trūcīgiem skolniekiem- un
internāta uzturēšanai paaugstināt par 7802 latiem.
Šis priekšlikums kommisijā ir noraidīts. — Tālāk

deputats_ Dēķens ir _ iesniedzis priekšlikumu —
ģimnāzijas pabalstu trūcīgiem skolēniem un piemak-
sas internātiem pavairot par Ls 41.824.—. Šis
priekšlikums budžeta kommisijā ir noraidīts. —
Bez tam vēl deputāts Dēķens ir iesniedzis priekšli-
kumu par _ arodskolām pie šī paša paragrāfa, šiem
pašiem mērķiem — pabalstiem trūcīgiem audzē-
kņiem — pavairot summu par Ls 26.450. — Ari
šis priekšlļkums budžeta kommisijā ir noraidīts.

Deputāts Ankipana kungs ir iesniedzis priekšli-
kumu — tek. Nr. 198, § 21. — pamatskolas trū-
cīgu audzēkņu ēdināšanai Latgalē līdzekļus pavai-
?rot par Ls 100.000.—, ņemot šo summu no ārkārtē-
jo izdevumu X daļas § 99., pkt. 14., t. i. no sviesta
piemaksām. Arī šis priekšlikums budžeta kommi-
sijā ir noraidīts.

Deputāts Šterns ir iesniedzis priekšlikumus arī
par krievu un žīdu arodskolām un ģimnāzijām, tā-
pat ari par pamatskolām, bet šie izdevumi attiecas
uz Finanču ministrijas ārkārtējiem izdevumiem, tā-
pēc šos priekšlikumus varēs nobalsot tad, kad pār-
iesim pie ārkārtējo izdevumu IX daļas I nodalījuma.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Ir iesniegti
šādi priekšlikumi. Vispirms budžeta kommisijās re-
ferents J. Birznieks ir iesniedzis priekšlikumu —

tek. Nr. 293 izteikt jaunā redakcijā:
„§ 6. Jzdevniecības izdevumi.
1. Grāmatas Ls 4.500.—
2. Periodiski izdevumi . . . „ 3.450.— Ls 7.950-.—".

Šo referenta pārlabojumu nebalsosim atsevišķi,
bet kopa ar visu budžeta daļu. Bez tāmi budžeta
kommisijās referents J. Birznieks iesniedzis priekš-
likumu:

Valsts budžetā 1933./34. s. g. kārtējo izdevumu 8. da[ā
tek. Nr.Nr. 227—238 likt šādus skaitļus:

,.Operātīvā dala.
Ls Ls

227 V. 23 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 341.015.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 39.218.— 380.233.—

228 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 1.080 —
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 2.762.— 3.842.—
229 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uztu-
rēšana 69.805.—

3 Citi saimniecības iz-
devumi .... 1.480.—

4 Ēku un telpu teko-
šais remonts . . 2.120— 73.405.—

230 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi 1.780.— '

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 10.802.—?

3 Sanitārie un ārst-
niecības piederumi 200.—

5 Mašīnas, ierīces un
darba rīki . . 20.— 12.802.—

231 § 15. Mācības materiāli 1.140.—
232 V. 26 § 16. Kursi un priekšlasījumi.

1 Kursi 6.844.—
233 V. 23 § 17. Ekskursijas un izstādes.

1 Ekskursijas ... —
2 Izstādes — —

234 § 18. Pabalsti sabiedriskām un pri-
vātām skolām.

1 Mazākuma tautību skolām . . 56.034.—
235 V. 27 § 20. Izglītības pabalsti organizāci-

jām.
1 Mazākuma tautību organizāci-

jām —
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Ls Ls

236 V. 23 § 21. Pabalsti trūcīgiem audzēk-
ņiem, stipendijas un inter-
nāti.

1 Pabalsti trūcīgiem
audzēkņiem ... . 76.658.—

3 Piemaksas internā-
tiem .... . 7.253.— 83.911.—

237 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 6.661.—

238 V. 23 § 38. Ārstniecības materiāli . . . 120.—
Kopā operatīvai daļai . . 624.992.—
Kopā 703.531—
Paredzēts ietaupīt . . . 7.035.—
Kopā kārtēji izdevumi . 696.496.—."

Arī šo referenta priekšlikumu nebalsosim atse-
višķi, bet kopa ar visu budžeta daļu. Bez tam vēl
deputāti iesnieguši priekšlikumus. — Deputāts F.
Ankipans iesniedzis priekšlikumu:

„Kārtējo izdevumu VIII daļā, tek. Nr. 198, § 21. papildi-
na^

ar
jaunu tekstu: pkt. 4. Trūcīgo audzēkņu ēdināšanai Lat-

gale — Ls 100.000.—, ņemot šo summu no ārkārtējo izdevumu
X dalās tek. Nr. 484, § 99., pkt. 14"

Šis priekšlikums budžeta kommisijā noraidīts,
— Deputāts K. Dēķens iesniedzis priekšlikumu:..Paaugstināt izdevumos tek. Nr. 198, § 21., 1. p. summu
— Pabalsti trūcīgiem- skolēniem — no Ls 108.980.— uz Ls
171.496.—; 3. p. summu — piemaksas internātiem — no Ls
221.682.— uz Ls 267.008.—, ņemot Ls 107.842.— no tek. Nr. 309,§ 100."

Šis priekšlikums budžeta kommisijā noraidīts.
— Otrais deputāta Dēķena iesniegtais priekšlikums:

..Paaugstināt izdevumos tek. Nr. 208, § 21., p. 1. summu- —Pabalsti trūcīgiem skolēniem — no Ls 197.536.— uz Ls
237.060.— ; 3. p. summu — piemaksa internātiem — no Ls
5.000.— uz Ls 7.300.—, ņemot Ls 41.824.— no tek Nr. 480, § 92."

Arī šis priekšlikums budžeta kommisijā norai-
dīts. — Trešais deputāta Dēķena iesniegtais priekš-
likums:

..Paaugstināt izdevumos tek. Nr. 218, § 21., p. 1. summu
— pabalsti trūcīgiem skolēniem — no Ls 92.200.— uz Ls
114.650.—; 3. p. summu — piemaksas internātiem — no Ls
12.000.— uz Ls 16.000—, ņemot Ls 26.450.— no tek. Nr. 480;§ 92."

Ari šis deputāta Dēķena priekšlikums budžeta
kommisijā noraidīts, — Talak deputāts J. Breikšs? iesniedzis priekšlikumu:..Mazākuma tautību izglītības pārvalde — tek. Nr. 234,8 18., p. 1 strīpot pabalstus:

„Tušija" žīdu ģimnāzijai Ls 1.000.—
Jelgavas pils. žīdu ģimnāzijai .... „ 3.000.—
„Tora vderech erec" ģimnāzijai Rīgā . „ 4.600—
Ventspils pils. žīdu ģimnāzijai . . . . „ 500.—

Kopā Ls 9.100 —
paaugstinot par šo summu pabalstus trūcīgiem pamatskolu- au-
dzēkņiem (Tek. Nr. 198, § 21., p. 1.)."

Šis deputāta Breikša priekšlikums budžeta kom-
misijā pieņemts. — Otrs deputāta J, Breikša priekš-
likums:

..Mazākuma tautību pārvaldes budžeta operatīvās dajas
kopsummu Ls 624.992.— samazināt par Ls 85.000.—, ar šo
summu pavairojot Izglītības ministrijas_ budžetā tek. Nr. 198,
§ 21., p. 1 — pabalstus trūcīgiem audzēkņiem."

Šis deputāta Breikša priekšlikums budžeta kom-
misijā noraidīts. — Vispirms likšu uz balsošanu de-
putāta Ankipana priekšlikumu par Ls 100.000.— pa-
redzēšanu' Latgales trūcīgo audzēkņu ēdināšanai
Šis- deputāta Ankipana priekšlikums budžeta kom-
misijā noraidīts, Ludzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Ankipana priekšlikumu. Par deputāta Anki-
pana priekšlikumu nodota tikai 21 balss. Nepietie-
košs skaits. Deputāta Ankipana priekšlikums norai-

dīts. — Talak likšu uz balsošanu iesniegšanas kār-
tība deputāta Dēķena trīs priekšlikumus. Es šos
priekšlikumus jau nolasīju, un tie laikam- jumsbūs- at-
miņa. Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Dēķena
pirmo priekšlikumu, kas attiecas uz pamatskolām.
Budžeta kommisijā tas noraidīts. Lūdzu pacelties
tos, kas- ir par deputāta Dēķena pirmo priekšlikumu.
Par šo priekšlikumu nodotas tikai 24 balsis. Nepie-
tiekošs balsu skaits. Deputāta Dēķena pirmais
priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta
Dēķena otrais priekšlikums, Arī tas kommisijā no-
raidīts. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Dē-
ķena otro priekšlikumu. Par deputāta Dēķena otro
priekšlikumu nodotas tikai 23 balsis. Nepietiekošs
balsu skaits. _ Tas noraidīts. — Tagad nāk nobal-
sošanā deputāta Dēķena trešais priekšlikums. Bu-
džeta kommisijā tas noraidīts. Lūdzu pacelties tos,
kas irpar deputāta Dēķena trešo priekšlikumu. Par
deputāta Dēķena trešo priekšlikumu nodotas tikai
23 balsis-. Nepietiekošs balsu skaits. Tas noraidīts.
— Nobalsošana nāk deputāta Breikša priekšli-
kums —i i . ! I

strīpot kopsummā 9.100 latu pabalstu žīdu ģimnāzijām.
Šis priekšlikums budžeta ko-mmisijā pieņemts.

Ludzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Breikša
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputata Breikša priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos-, kas atturas. Tādu nav. Balsošanas re-
zultāts: par deputāta Breikša priekšlikumu nodots
20 balsu, pret to nodotas 44 balsis. Deputāta Breik-
ša priekšlikums noraidīts, — (/. Breikšs no vietas:
„Dubins uzvarēja!") — Nobalsošanā nāk deputāta
Breikša otrais priekšlikums —

pamazināt mazākuma tautību pārvaldes budžeta opera-
tīvo dalu par 85.000 latiem.

Šis priekšlikums budžeta kommisijā noraidīts.
Ludzu pacelties tos,, kas ir par deputātaBreikša otro
priekšlikumu. Par deputāta Breikša otro priekš-
likumu nodotas tikai 4 balsis. Nepietiekošs balsu
skaits. Tas noraidīts, — Nobalsošanā nāk kārtējo
izdevumu, VIII daļa_ — Izglītības ministrija — kopā
ar referenta priekša liktiem pārlabojumiem. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret_ kārtējo izdevumu VIII da-
ļas pieņemšanu pārlabota veidā. Tagad lūdzu pa-
celties tos-, kas ir pret tās pieņemšanu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas, Tādu nav. Balsoša-
nas rezultāts: par kārtējo izdevumu VIII daļas pie-
ņemšanu pārlabota veida nodotas 44 balsis, pret —
23 balsis. Kārtējo izdevumu VIII daļa pārlabotā vei-
da pieņemta. —

Deputāts K. Dēķens ir iesniedzis paziņojumu par
balsošanas motīviem

„BaIsoju pret pabalstiem žīdu_ Jelgavas, Ventspils, „Tora
vderech erec" un „Tušija"_ ģimnāzijām tāpēc, ka šīs ģimnāzijas
apmeklē pārak mazs skolēnu skaits."

Vārds deputātam Dēķenam.

K._ Dēķens _ (sociāldemokrāts): Deputāti! Mi-
noritātēm pienākas piemērīga daļa savu vidusskolu
vajadzībām, Vai šīs vidusskolas — 4 žīdu vidus-
skolas ir vajadzīgas, to mums rāda pārskats par to,
ka šīs skolas ir apmeklētas.

Ventspils vidusskolai ir tikai divas klases; 3.
klase ir 3 skolēni, 4. — 11 skolēnu, un skolotāju ir
pavisam 7 vīrieši un 3 sievietes. Jūs šai ģimnāzijai
piešķīrāt pabalstu, labi zinādami, ka tā skola nav
vajadzīga; bet ja skola nav vajadzīga, tad arī pa-
balstus piešķirt nedrīkstētu.

Jelgava 4 klasēs ir pavisam 44 skolēni. Šiem
44 skolēniem skaitās 14 skolotāju: 8 vīrieši un 6 sie-
vietes. Šai ģimnāzijai ir piešķirts 3000 latu, pabal-
sta! No Jelgavas visi varētu braukt uz Rīgu, uz
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šejienes žīdu ģimnāziju. Rīgā pabalsts piešķirts 2
garīgajam ģimnāzijām, no kurām viena — „Tušija"
ar 3 klasēm: 1. klase 11 skolēnu, 2. klasē 6 skolēni,
3. klases pavisam nav, un 4. klasē 6 skolēni. Rīgāpastāv žīdiem pilsētas ģimnāzija, kuru viņi varētu
apmeklēt. Te uztur īpašu ģimnāziju 23 skolēniem,
strādāji1 skolotāju. īsta prinču audzināšana! Un
tādai jus piešķirat pabalstus.

Talak — „Tora vderech erec" ģimnāzija ar 7
klasēm, 49 skolēniem; caurmērā katrā klasē 7 sko-
lēnu, un tiem 24 skolotāji. Taisni prinču audzinā-
šana! (Starpsaucieni.) Ar to jūs, minoritātes, bla-
mējat sevi un savu izglītības likumu. Šādām skolām
pabalstus nevajadzēja prasīt un nevarēja piešķirt;
tapec mes balsojam pret šo pabalstu piešķiršanu.

Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks: Vēl ir ie-
sniedzis paziņojumu par balsošanas motīviem depu-
tāts Vitenbergs:

_ „Balsoju pret Breikša priekšlikumu, jo skolās ir pietiekoši
skolēnu."

Vārds mutvārdu paskaidrojumam deputātam
Vitenbergam. ļ

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Par balsoša-
nas motīviem man jāpaskaidro, ka es balsoju par pa-
balstu izsniegšanu žīdu skolām tāpēc, ka vispirmām
kārtam tas jādara no likumības viedokļa, un likums
prasa, lai tas skolas budžetā nestrīpotu. (Starpsau-
cieni.) Es runāšu arī pēc būtības.

Protams, es saprastu tādu priekšlikumu, ja tas
būtu ieturēts likumības rāmjos, bet es nesaprotu, kā
var iesniegt priekšlļkumu, kam nav nekāda likumī-
ga pamata._ Iznāk ta, ka no vienas puses jūs to liku-
mību aizstāvat, bet no otras puses — graujat. Jūs
šīs summas skolai esat devuši, bet ja nu tagad jūs
liekat priekšā šo summu nostrīpot, tad ar to jūs esat
gribējuši graut likumu un šo naudu atņemt žīdu tau-
tībai, nevis skolām. (Starpsauciens.) — Es varu ru-
nāt ari pēc būtības. Šodien jūs gribat graut tos li-
kumus, ko paši esat aizstāvējuši, ko vēl šodien no
šīs katedras aizstāvējāt, (Starpsaucieni un troksnis.)

Pēc būtības, kungi, man jums jāsaka, ka skaitļi,
ko šeit minēja Dēķens, ir pilnīgi mākslīgi. (Ķ. Dē-
ķena starpsauciens.) Pagaidiet, Dēķena kungs! At-
ļaujiet arī man šai lietā kaut ko zināt. Es zinu, ka
Jus esat ilggadīgs darbinieks skolu lietās un labi zi-
nāt visas šīs lietas, bet atļaujiet man teikt, ka arī es
kaut ko zinu minoritāšu jautājumā.

Kā tad šie skaitļi nāca? — Protams, ja ņem, pie-
mēram, 50 skolēnu un tos sadala pa klasēm, tad tas
ir iespējams. Tur, piemēram, viena dala mācās pēc
neoģimnazijas kursa. Tā tad viņiem dažas stundas
iznāk citādākas, nevis citādākas klases.

Bez tam, Dēķena kungs, Jūs mierīgi esat bal-
sojuši par latviešu skolām ar tik pat lielu skolēnu
skaitu — 50. Kāpēc Jūs neesat nostājušies, pret Jel-
gavas vidusskolu, kura nav ne garīga, ne citādi vai-
nojama? Loti vienkārši, — tur Jums bija citi balso-
šanas motīvi. Breikšs jūs ir uzķēris uz viena pan-
tiņa, un Jūs, sīkāk lietā neiedziļinoties, uzstājaties
pret. Šeit ir tās pašas skolas, par kurām balso
Breikšs, un arī Jūs Rīgas pilsētas domē, bet šeit
Jūs ir uzķēris tas lielais zvejotājs, un tagad Jums
bija jāattaisno lieta, kas ir netaisna.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vēl deputāts
F. Bergs ir iesniedzis paziņojumu par balsošanas
motīviem:

„Balsošanā par atņemšanu žīdu skolām pabalstus — at-
turējos, jo atzīstu priekšlikumu par demagoģisku."

Vārds paskaidrojumam par šo paziņojumu de-
putātam Bergam-. .

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija): Bu-
džeta debates kāds no runātājiem teica, ka ja varot
no ka mācīties dēmagoģiju, tad to varot mācīties no
demokrātiska centra. Ta teica deputāts Lejiņš-Leja.
Tas ir pilnīgi pareizi. Arī šis priekšlikums ir ie-
sniegts galvena kārta demagoģiskos nolūkos; tāpēc
strādnieku un zemnieku frakcija atturējās un par šo
Breikša priekšlikumu nebalsoja.

Šeit sociāldēmokraU aizrādīja, ka, starp citu,
šie pabalsti atņemami tāpēc, ka žīdiem esot divas
garīgas skolas, un tām šie pabalsti domāti.

Mēs zinām, ka šos _pabalstus garīgās skolas tā
ka ta dabūs. Ja_ nedabūs no šīm summām, tad Du-
bins izgudros kādas citas, un garīgās skolas savus
pabalstus dabūs; bet tagad cietīs vienīgi trūcīgie žī-
du skolēni. Ta tad atņems vienai trūcīgai mutei un
pieliks otrai. To jus gribat panākt. Mēs, turpretim,
gribam, lai pabalstus dotu visiem trūcīgiem, neatka-
rīgi no tautības; tadeļ žīdu trūcīgiem skolniekiem

. nevajaga tos atņemt.
Bez tam — grib atņemt tikai žīdiem, bet poļiem

un krieviem ne. Arī tiem ir garīgas skolas. Mēs
šinī rīcība redzam atkal to pašu fašistisko soli no
Breikša kunga puses; šeit viņš piekopj to pašu po-
litiku, ko viņa vārda brālis Leonids Breikšs sludina
Universitāte. Viņš sludina, ka mo-rduclīisms un
marksisms esot iznīcināms. To pašu šodien pateica
ari Breikšs — ka internacionālisms ir slogs, kas jā-
nokrata u. t. t.; tāpēc mēs — strādnieku un zem-
nieku frakcija nepiedalījāmies šinī spēlītē, šinī dēma-
goģija, ko demokrātiskais centrs gribēja izvest. Mēs
esam pret_ naidff, ko kurina starp atsevišķām tautī-
bām, reize apkarodami šķiru cīņu. Uz to īsti mei-
stari ir tikai demokrātiskā centra vīri; tāpēc mēs no
balsošanas atturējāmies.

Šeit Breikšs runāja par to, ka dziesmu svētki
bijusi lieli nacionāli svētki, kuros piedalījušās visas
tautas šķiras, un kur vienprātīgi dziedājuši „tā ze-
me ir mušu". Bet tur ir dziedājuši taču arī citu
dziesmu — „Ak Jeruzaleme, modies!" Man te gri-
bētos jautāt: vai tas nozīmē, ka šie mūsu „nāciionāl-
viri" jau tiecas pēc Jeruzalemes, kura taču pieder
žīdiem? (Priekšsēdētājs zvanī.) Vai Breikšs žīdiskā
tiaida_tiecas jau pēc šīs žīdiskās pilsētas? (Priekš-
sēdētājs zvanī.)

Mēs vienmēr uzstāsimies pret dēmagoģiju, pret
tautu naida sludinašanu,_ar ko te nodarbojas demo-
krātiskais centrs", bet Universitātē — Breikša vār-
da brālis Leonids Breikšs, Mēs vienmēr uzstāsi-
mies pret fašisma veicināšanu.

Breikša fašisms ir tas pats, kas Hitlera fašisms
Vācija! (Troksnis.) Mēs prasām visām — neatka-
rīgi no tautības pamatskolām un arī trūcīgām vidus-
skolām pabalstus. Breikšs bija pirmais, kas balsoja
pret to. Kad bija iesniegts priekšlikums — palielināt
pabalstus pamatskolām, tad Breikšs tanīs pašos de-
magoģiskajos nolūkos balsošanā pacēlās viens pats,
bet viņa frakcija līdzi nebalsoja. (Starpsaucieni.)
Tas_vēl lieku reizi pierāda, ka arī šis priekšlikums
ir demagrjģija.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāts J. Birznieks ir iesniedzis priekšlikumu — fi-
nanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijā depu-
tāta J. Mežaraupa vietā ievēlēt deputātu K. Ulmani.
Iebildumu nav? Tas pieņemts, —

Prezidijs liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu, nav?
Tas pieņemts, — v,

Nākošā sēde būs piektdien, 30. jūnijā, pīkst. 10.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 22.15.)
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Saturs.
1. Likumprojektu nodošana kommisijai 1007

2. Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (kārtē-
jie izdevumi):

J. Birznieks, referents 1032
J. Celms (sociāldemokrāts) 1013
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 1021
K. Bachmanis (progresīvā apvienība) 1024, 1046
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu

cietušo partija) 1028
H. Ķaupiņš (sociāldemokrāts) 1030
A. Pastors (kristīgo zemnieku un katoļu frak-

cija) 1030-
O. Gulbis, (strādnieku un zemnieku frakcija) . 1031
A. Buševics (sociāldemokrāts) 1039

3. Nākošā sēde 1052

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta. —?

Dienas- kārtībā: prezidija ziņojumi un valsts bu-
džets 1933./34. saimniecības gadam1, Iebildumu pret
dienas kartību nav? Dienas kārtība pieņemta. —

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi. —

Ministru kabinets piesūtījis prezidijam pārgrozī-
juma projektu likuma par zvejniecības veicināšanas
fondu. Prezidijs liek priekšā nodot šo pārgrozījuma
projektu finanču, tirdzniecības un rūpniecības- kom-
misijai. Iebildumu nav? Tas nodots šai kommisijai,
-- Ministru kabinets ir piesūtījis prezidijam papildi-
nājuma projektu muitas tarifos (37. p. 4. pkt. 2. pie-
zīme). Prezidijs liek priekšā nodot arī šo projektu
finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Ie-
bildumu nav? Arī šis projekts nodots minētajai
kommisijai. — Ministru kabinets piesūtījis prezidi-
jam pārgrozījumu projektu muitas tarifos (68. p. 3.
pkt. burta a likmes). Prezidijs liek priekšā nodot
arī šo projektu finanču, tirdzniecības un rūpniecības
kommisijai, Iebildumu, nav? Ari tas nodots minē-
tajai kam-mf sijai. — Ministru kabinets ir piesūtījis pa-
pildinājumu projektu muitas tarifos (vispārīga pie-
zīme pie 84. un 85. panta). Prezidijs liek priekšā
nodot arī šo projektu finanču, tirdzniecības un rūp-
niecības kommisijai. Iebildumu nav? Arī šis pro-
jekts nodots minētajai kommisijai. — Līdz ar to 1.
dienas kartības punkts izsmelts. —

2. dienas kārtības punkts — valsts bu-
džets 1933/34. saimniecības, gadam. Re-
ferents J. Birznieks. Kārtējo izdevumu IX daļa —
Finanču ministrija.
(Tek.
Nr. Ls Ls

IX. Finanču ministrija.
a. Valsts saimniecības departaments.

295 V. 56 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 269.985.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 31.083.— 301.068.—

296 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . , 6.990.—

Tek. : ļ i.:;
Nr. Ls Ls

2 Citi pārvaldes iz-
devumi . . . . 14.800.— 21.790 —

297 § 3. Saimniecības izdevumi.
1 Eku un telpu uztu-

rēšana 25.377.—
2 Satiksmes līdzekļu

uzturēšana . . . 2.750.—
3 Citi saimniecības iz-

devumi .... 5.350 —
4 Eku un telpu teko-

šais remonts . 9.768.— 43.245.—

298 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi . . . . 1.860.—

2 Zinātnes un, māk-
slas priekšmeti . 950 —

5 Mašīnas, ierīces un
darba rīki . . . 375.—

7 Apģērbi, apavi un
vēja 240.— 3.425.—

299 § 6. Izdevniecības izdevumi.
3 Pārskati, instrukcijas, formu-

lāri u. c 2.000—
300 § 10. Informācija un propaganda.

1 Informācija 300.—
301 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 5.250.—
302 V. 50 § 49. Pabalsti kooperācijai.

1 Kooperāciju centrā-
lai organizācijai . 13.819—

3 Kreditkooperācijai . 6.072.—
4 Apdrošināšanas koo-

perācijai .... 3.000 —
5 Patērētāju kooperā-

cijai 4.312.— 27.203.—
303 § 51. Piemaksa dažādiem uzņēmu-

miem.
7 Piemaksa Liepājas

brīvostai (pieli-
kums Nr. VI) . . 9.617—

8 Piemaksa valūtas
kommisijai (pieli-
kums Nr. 21) . . 8-7.008.—

9 Piemaksa Ventspils
brīvostai (pieli-
kums Nr. Vil) . . 8.313.— 104.938.—

304 V. 56 § 57. Naudas zīmju- izgatavošana un
viltojumu novēršana.

1 Naudas zīmju izga-
tavošana . . . . 188.000.—

2 Viltojumu novēršana 3.900 —
4 Metalnaudas apmai-

oa 1,600.— 193.500.—
305 V. 61 § 62. Iekšējie parādi un procenti.

1 Procentu un kapitā-
la nomaksa par
1918. g. 5% neat-
karības aizņēmu-
mu 105.000.—

2 1920. g. 4% iekšējā
aizņēmuma ar prē-
mijām izpirkšana . 492.824.—

3 1931. g. iekšējā ce-
ļu aizņēmuma ar
prēmijām tiražēto
obligāciju izpirk-
šana 164.000 —

4 1931. g. iekšēja ce-
ļu aizņēmuma ar
prēmijām prēmiju
samaksai .... 711.120 —

5 1931. g. ļekšējā ce-
ļu aizņēmuma ob-
ligāciju izgatavo-
šana, propagandas
izdevumi un kom-
misijā .... . 110,000.— 1.582.944.—

306 § 63. Ārējie parādi un procenti . . 2.000.000 —
1) parada nomaksa Ziemeļame-

rikas savienotām valstīm;
2) parada nomaksa Anglijas val-

dībai;



1009 Latvijas Republikas IV Saeimas Vi sesijas 25. sēde 1933. gada 30. jūnijā. 1010

Tek.
Nr. Ls Ls

3) procentu nomaksa par ārējo
aizņēmumu no Svenska tānd-
sticks aktiebolaget;

4) parādu nomaksa Francijas
valdībai;

5) procentu nomaksa Ziemeļame-
rikas savienotām valstīm;

6) procentu nomaksa Anglijas
valdībai.

307 V. 84 § 95. Nepareizi iemaksāto ieņēmu-
mu summu atmaksas . . . 40.000.—

308 § 99. Dažādi izdevumi.
2 Parādu deldēšanai un procen-

tu nomaksai 8.450.—
309 V. 85 § 100. Fonds neparedzamām vaja-

dzībām 1.600.000.—
Kopā 5.934.113.—
Paredzēts ietaupīt . . ? 59.341.—

Kopā valsts saimniecības
departamentam . . . 5.874.772.—

b. Tirdzniecības un rūpniecības
departaments.

310 V. 49 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 218.504.—?
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 55.129.— 273.633.—

311 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceja izdevumi . . 13.111.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 17.342.— 30.453.—
312 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana 9.108.—

3 Citi saimniecības iz-
devumi . . . . 1.893.— 11.001.—

313 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi . . . . . 1.710*.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 2.000.—

5 Mašīnas, ierīces un
darba rīki . . . 2.085.—

7 Apģērbi, apavi un
veļa .... 190.— 5.985.—

314 § 10. Informācija un propaganda . 100.—
315 § 11. Dalību naudas un konferen-

ces.
1 Dalību naudas 920.—

316 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 4.787.—

317 § 99. Dažādi izdevumi.
17 Kursa starpība 1.000.—

Kopā 327.879.—
Paredzēts ietaupīt . . . 3.279.—

Kopā tirdzniecības un
rūpniecības departa-
mentam 324.600.—

c. Nodokļu departaments.
318 V. 57 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemak-
sas 1.356.906.—

2 Virsdarbi, brīva lī-
guma pagaidu dar-
binieki .... . 278.240.— 1.635.146.—

319 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 35.500.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 48.000.— 83.500.—

_20 § 3. Saimniecības izdevumi.
1 Ēku un telpu uztu-

rēšana 41.571.—
3 Citi saimniecības iz-

devumi .... 2.302.—
4 Ēku un telpu teko-

šais remonts . . 2.000.— 45.873.—

Tek.
Nr. Ls Ls

321 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi 2.870.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 100.—

5 Mašīnas, ierīces un
darba rīki . . 500.— 3.470.—

322 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 30.417.—

323 V. 57 § 58. Nodokļu zīmju izgatavošana.
2 Zīmogmarkas . . 40.000.—
3 Vekseļu blanketes . 31.158 —
4 Tirdzniecības un

rūpniecības zīmes 3.000.—
5 Patentēs un ban-

droles 121.000.— 195.158.—
324 V. 84 § 95. Nepareizi iemaksātu ieņēmu-

mu summu atmaksas . . 140.000.—
325 V. 57 § 99. Dažādi izdevumi.

3 Analizēs 300.—
Kopā 2.133.864.—
Paredzēts ietaupīt . . . 21.339.—
Kopā nodokļu departa-

mentam 2.112.525.—

d. Muitas departaments.
326 V. 59 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemak-
sas 1.578.956.—

2 Virsdarbi, brīva lī-
guma pagaidu dar-
binieki . . . . 15.702.— 1.594.658.—

327 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 12.909.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . ? 44.893.— 57.802.—
328 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uztu-
rēšana .... 42.986.—

2 . Satiksmes līdzekļu
uzturēšana . . . 7.660.—

3 Citi saimniecības iz-
devumi .... 9.556.—

4 Eku un telpu teko-
šais remonts. . . 5.970.— 66.172.—

329 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi .... 4.505.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 200.—

7 Apģērbi, apavi un
veļa .... 778.— 5.483.—

330 § 6. Izdevniecības izdevumi.
3 Pārskati, instrukcijas, formu-

lāri u. c 3.000 —
331 § 8. Dienesta apģērbi.

1 Dienesta apģērbu iegādā-
šana : 38.866.—

332 § 11. Dalību naudas un konferen-
ces.

1 Dalību naudas ...... 1.550.—
333 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 29.488.—
334 V. 59 § 60. Atmaksājami muitas izdevu-

mi 2.500.—
Kopā 1.799.519.—
Paredzēts ietaupīt . . . 17.995.—

Kopā muitas departame-
tam 1.781.524.—

e. Jūrniecības departaments.

335 V. 54 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 537.330.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki . v . . . 391.375.— 928.705.—
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336 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . 10.600 —
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 20.050.— 30.650.—
337 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana .... 9.089 —

2 Satiksmes līdzekļu
uzturēšana . . . 197.910.—

3 Citi saimniecības iz-
devumi .... 11.100—

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . . 10.640.— 228.739.—

338 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
2 Zinātnes un māk-

slas priekšmeti . 900.—
3 Sanitārie un ārst-

niecības piederu-
mi 300.—

7 Apģērbi, apavi un
veļa .... . 7.300.— 8.500.—

339 § 5. Ēku pamatremonti .... 3.600.—
340 § 6. Izdevniecības izdevumi.

1 Grāmatas .... 2.80O.—
2 Periodiski izdevu-

mi 750.—
3 Pārskati, instruk-

cijas, formulāri
u. c 2.100.— 5.650.—

341 § li. Dalību naudas un konferen-
ces.

1 Dalību naudas 500.—
342 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 18.300.—
343 V. 54 § 55. Ostu remonti.

1 Ietaises preču krau-
šanai un glabāša-
nai ... _ .. 55.205.—

2 Ostu padziļināšana
un tīrīšana . . . 723.700.—

3 Moli, dambji, krast-
males, piestātnes
un_ kuģu piesiena-
mas ietaises . . 54.000.—

4 Ostu labierīcība . 49.800—
5 Mašīnas, ierīces un

darba rīki . . . 26.150.—
6 Ostu territoriju ap-

tīrīšana . . . . 24.500.— 933.355.—
344 § 56. Ūdensceļu uzturēšana un uz-

labošana.
1 Pētījumi . . . . 16.500.—
2 Iekšējo ūdensceļu

tīrīšana un rēgu-
Ješana 42.500.—

3 Ūdensceļu apzīmē-
šana 67.500.— 126J00.—_

Kopā departamentam . . 2.284.499.—
Jūrskolas un kuģu mēchaniķu skolas.

345 V. 24 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 91.868.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 6.410.— 98.278.—

346 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ce[a izdevumi . . 380.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . 1.349.— 1.729—
347 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uztu-
rēšana 17.731.—

2 Satiksmes līdzekļu
uzturēšana ... 5.112.—

3 Citi saimniecības iz-
devumi .... 5.250.—

4 Ēku un telpu teko-
šais remonts . 650.— 28.743.—

348 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības iz-
devumi .... 480.—

Tek.
Nr. Ls Ls

2 Zinātnes un māk-
slas_ priekšmeti . 1.950 —

3 Sanitārie un ārst-
niecības piederu-
mi 150.— 2.580.—

349 § 15. Mācības materiāli 1.500 —
350 V. 26 § 16. Kursi un priekšlasījumi.

1 Kursi 890 —
351 V. 24 § 21. Pabalsti un stipendijas.

1 Pabalsti trūcīgiem
skolēniem . . . 9.080.— *

3 Piemaksas internā-
tiem .... . 1.200.— 10.280.—

352 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 2.350.—

Kopā jūrskolām un kuģu
mēchaniķu skolām . . 146.350 —

Kopā 2.430.849.—
Paredzēts ietaupīt . . . 24.308.—
Kopā jūrniecības depar-

tamentam 2.406.541 —
Kopa IX daļai .... 12.499.962.—.

PIELIKUMS Nr. 21
(pie valsts izdevumu, budžeta tek. Nr. 303).

Valūtas kommisijās budžets.
A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
§ 1. Valsts piemaksa ....... 87.008.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 71.316 —
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 4.000 —
§ 3. Saimniecības izdevumi 9.810.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana .... 1.800 —
§ 5. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 961.—

87.887.—
Paredzēts ietaupīt 879.—

Kopā . . . 87.008.—.

PIELIKUMS Nr. VI
(pie valsts izdevumu budžeta tek. Nr. 303).

Liepājas brīvostas budžets.
A. Peļņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
§ 1. Valsts piemaksa . 9.617.
§ .2. Ieņēmumi 5.100-.

Kopā . ' . . 14.717.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 9.154.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 1.800.—
§ 3. Administrācijas saimniecības izde-

vumi 3.011.—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 174.—
§ 5. Krizes laika atvilkumi valsts ieņē-

mumos (tek. Nr. 85) 726.
14.865.—

Paredzēts ietaupīt 148.—
Kopā . . . 14.717.—.

PIELIKUMS Nr. VII
(pie valsts izdevumu budžeta tek. Nr. 303).

Ventspils brīvostas budžets.
A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
§ 1. Valsts piemaksa 8.313 —
§ 2. Ieņēmumi 1.000.

Kopā . . . 9.313.—
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II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 5.142.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 800.—
§ 3. Administrācijas saimniecības izde-

vumi 3.073—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 74.—
§ 5. Krizes laika nodoklis valsts ieņēmu-

mos (valsts ieņēmumu budžeta tek.
Nr. 85) 318.—

9.407.—
Paredzēts ietaupīt 94.—

Kopā . . . 9.313.—.)

Vārds deputātam Celmam.

J. Celms (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Finanču ministra kungs budžeta kommisijās
18. maija sēdē starp citu teica, ka trešā daļa mūsu
saimniecības esot triekas ķerta, nefunkcionējot, tā-
pēc esot ļoti grūti pateikt, vai budžets, ko viņš sa-
stādījis, arī realizēsies. Pat pēc finanču ministra
domām — pie vislielākā optimisma, kā viņš teica, —
ienākumi varētu realizēties ar 118,7 miljoniem latu.
Mēs redzam, ka budžeta kopsumma liela mēra, ir
pārsniegusi šo vislielākā optimisma, skaitli. Mūsu
budžets ir sabalansēts uz 140 miljoniem latupie
kam sabalansēts, kā šeit jau vairākkārt ir aizrādīts,
faktiski ar pāris desmit miljoniem deficita, kas figu-
rē kā kredītoperācijas.

Finanču ministra kungs arī pats bija spiests at-
zīt, ka mūsu saimniecība ir nonākusi pamirurna stā-
voklī, un tāpēc jāatrod līdzekli, kā to atdzīvināt; tā-
pēc, man šķiet, mum-s ir tiesība prasīt, lai jaunas fi-
nanču politikas ceļi atspoguļotos un būtu redzami arī
valsts saimniecības budžetā.

Finanču ministrijas budžets sastāda % no visa
valsts saimnieciskā budžeta tāpēc, runājot par valsts
saimniecību un valsts saimniecisko politiku, nevar
īsumā neapstāties pie Finanču ministrijassairnnieci-
s-kās politikas principiem', jo viņos g_alvena kārta at-
spoguļojas mūsu valsts saimnieciska politika.

Mēs ne vienu reizi vien esam aizrādījuši, _ka vi-
si mūsu budžeti arvien ir dibinājušies galvenā kārta
uz nodokļiem, pie kam nodokļu kopsumma ir sastā-
dījusi 70%—75% no visu ienākumu kopsummas.
Līdz ar to varētu teikt, ka budžeta sitprums un viņa
realitāte, bez šaubām, atkarājas no nodokļu maksā-
tāju stipruma: jo stiprāks pie mūsu nodokļu politikas
un sistēmas būs nodokļu maksātājs — jo reālāks un
konkrētāks būs valsts budžets, un bus lielākas ie-
spējamības budžeta realizēšanai un saimnieciskas
politikas Izvešanai.

Mēs zinām-, ka pēdēja laika mums no šīs_kate-
dras loti bieži ir_ nācies runāt par daudz ūtrupēm un
meklēt ceļus, kā apturēt ūtrupju vilni. Ir konsta-
tēts-, ka tie ienākumu posteņi,_kas raksturo saimnie-
ciskās dzīves intensīvitāti, ka, piemēram,, zīmogno-
deva, visi ir samazinājušies. Viss_tas liecina, ka no-
dokļu maksātāju spējas nekāpj tādos apmēros, kā-
dos kāpj mūsu budžeta kopsumma; tapec ir pilnīgi
pareizs finanču ministra kunga apgalvojums, ka vie-
na daļa mūsu saimniecības ir pilnīgi triekas ķerta,
ir galīgi paralizēta un nefunkcionē.

Mēs te, varbūt, varētu tikai strīdēties par to,
kāda daļa saimniecības ir triekas ķerta, vai_ l/s, vai
%; pēc ministra kunga domām — % bet pec mušu
pārliecības trieka ir ķērusi mūsu saimniecību daudz
lielākos un plašākos apmēros.

Tas apstāklis vien, ka ļoti bieži mušu saimnie-
ciskā polītika jālieto tā sauktās kampara šprices, ^ lai
kaut cik atdzīvinātu mūsu saimniecību, jau pierada,
ka triekas progresija s-aimnieicskā dzīve iet arvien

uz priekšu. Nodokļi, kas dod galvenos ienākumus
mūsu valstij, sadalīti ne tā, kā to varētu prasīt, un
kā tas būtu domājams, proti — ka no spējīgākam
saimnieciskām aprindām valsts gūtu arī visvairāk
ienākumu, visvairāk saimnieciska labuma. Mūsu
nodokļu sistēma ir uzbūvēta citādi — mūsu nodokļu
sistēmā viss smaguma punkts gulstas pirmā kārta uz
tā sauktajiem nefundētiem ienākumiem: uz darba al-
gām, kā muitas nodokļi uz patēriņu, bet vismazāk
tas gulstas uz kapitāliem — uz naudas kapitāliem un
uz nekustamiem īpašumiem. Jau tas vien pierada,
ka mūsu nodokļu polītika nav veselīga. Ja nu šī
nodokļu polītika nav veselīga, ka tad mes varam
gaidīt, lai tas budžets, kura galvenā sastāvdaļa ir
nodokļi, būtu veselīgs? Mēs varam gaļdīt tikai to,
ka šī slimība turpināsies, ka šī trieka, ka teicu, ķers
arvien tālākas un tālākas saimniecības nozares, un
mēs varam nonākt galīgā saimnieciskā sabrukuma.

Līdz šim mēs esam dzīvojuši lielā mērā — un es
gribētu teikt, galvenā kārtā — ar dažādam rezer-
vēm, piemēram ar valsts mežiem, kurus tagadēja
Latvija ieguva revolucionārā kārta, kurus ta ieguva
ar agrāro reformu, bezmaksas atsavināšanas kārta;
bet dzīvojot ar šīm mežu rezervēm un ar tām ilgus
gadus sabalansējot budžetu, vai arī vairāk gadu dzī-
vojot ar rezervēm, kas radās no budžeta atliku-
miem, nu ir noticis tas, ka šīs rezerves ir izsaim-
niekotas.

Mums faktiski nav vairs ne rezerves jonda, ne
sēklas fonda, ne citu fondu, izņemot tikai sēklas fon-
da vietā sēklas fonda parādus. Rezerves fonds_ ar
113.000.000 latu — gandrīz gada budžeta apmēra
— ir izsaimniekots un izsaimniekots taisni labāka-
jos gado-s. Ja arī nesen vēl skaitījās kādi 50.000.000
latu, kas it kā atrastos rezerves fondā, tad nesen ta
saukto parādu pārkārtošanai vai īstermiņa paradu
pārvešanai ilgtermiņa parādos tika paņemti
10.000.000 latu. Saeimas dienas kārtībā ir likumpro-
jekts par 6.500 000 latu piešķiršanu veco rēķinu no-
kārtošanai — šo summu atkal ņems no rezerves
fonda. Tā tad paliks pāri, atņemot.no 50.0'0'0.000' la-
tu kādus 17.000.000, tikai 34.000.000 vai 33.000.000
latu. No tiem, mēs zinām, 30.000.000 ir investēti uz
ilgāku laiku lauku krājkasēs, un šo 30.000.000 latu.
atprasīšana no lauku krājkasēm steidzošākā _ kārtā
novestu mūsu lauku krājkases likvidācijas stāvoklī.
Ta tad uz šīm rezervēm, kuras skaitās valsts grā-
matvedībā tikai nomināli, nevar būvēt tālāko polī-
tiku.

Kas nu atliek? Atliek dzīvi turpināt ne ar valsts
rezervēm, bet ar valsts iedzīvotāju noplicināšanu.
Ši valsts iedzīvotāju noplicināšanas sistēma, uz ku-
ru pēdējos gados tiek dibināta mūsu valsts saimnie-
ciskā polītika, šī noplicināšanas sistēma taisni pēdē-
jos pāris gados ir stipri parādījusies, stipri izpaudu-
sies un stipri pavairojusies. Lai to redzētu jo gai-
šāk, atļaujiet man apstāties mazliet tuvāk pie_ da-
žiem skaitļiem mūsu tā sauktajā nodokļu polītika.

Mēs allaž dzirdam, braukdami pa laukiem, gan
sapulcēs, gan citādi, ka dažas aprindas uz laukiem
kurina naidu pret pilsētām, sevišķi pret galvas pil-
sētu: draud pat nākt ar rungām_uz šo galvas pilsētu,
kurā dzīvojot tikai liekēži, ierēdņu bars un valsts
iestādes, kuras neko neražojot un tikai ņemot visu
no lauciniekiem, jo visus nodokļus faktiski samaksā-
jot tikai, laucinieki. Atļaujiet pieiet šiem apgalvoju-
miem ar oficiāliem nodokļu departamenta datiem.

No visiem nodokļiem galvenie — es jums tos
uzskaitīšu — ir sekojošie: ienākuma nodoklis — ko-
pā ar krizes apkarošanas nodokli —, procentpapīru
un kuponu nodoklis, dividendu nodoklis, noguldījumu
augļi no noguldījumiem, speciāls tekošo rēķinu no-
doklis, lauku nekustamas mantas nodoklis, pilsētu
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nekustamas mantas nodoklis, krizes apkarošanas no-
doklis ka piemaksa pie pilsētu nekustamas mantas
nodokļa, tirdzniecības un rūpniecības nodoklis, zī-
mognodeva un citi sīkāki nodokļi. Šo nodokļu vien
vienapati Rīgas pilsēta, visu- nodokļu kopā, ir sa-
maksājusi 17,3 miljoni latu, t. i. 70%' no visiem no-
dokļiem. Vidzeme no visas šo nodokļu kopsummas
samaksa 6,5%, Kurzeme — 9,8%, Zemgale — 7,13%i
un Latgale — 6,657o. Tat tad apgalvojums, ka pil-
sētas dzīvojot uz lauku rēķina, ka lauki vieni paši
nesot visu saimnieciskās krizes smagumu, nav pa-
reizs ; to var apgalvot vai nu politiski analfabēti, kas
negrib politiski domāt, vai arī faktiski analfabēti, kas
neprot izlasīt pat oficiālos nodokļu departamenta
skaitļus.

Tas zīmējas ne tikai uz šiem nodokļiem vien.
Arī no visa valsts ienākuma no spirta un degvīna
monopola viena pati Rīga dod 43%l, tā tad gandrīz
pusi. Ar akcīzēm tā dod 5,9 miljoni latu jeb 31, 73%.
Vai tad ir brīnums, ka arī Rīgas iedzīvotāju, nodokļu
maksāšanas spējas reiz ir izsmeltas?

Neskatoties, uz dažādiem mēģinājumiem atrast
jaunus nodokļu avotus, atrast vismaz iespēju aplikt
ar jauniem nodokļiem, šiem mēģinājumiem ar no-
dokļu sistēmas palīdzību izpumpēt no iedzīvotājiem
vairāk līdzekļu tomēr nav bijuši panākumi.

Raksturīgi, ka šos nodokļus samaksā galvenā
kārtā Rīga vien. Ja pieskaitām Rīgai vēl citas lie-
lākās pilsētas — Liepāju un Daugavpili, tad "U no
visiem nodokļu ienākumiem ir jau segtas. Tā tad
tikai apmēram vien 1ji no visiem ienākumiem gulstas
uz lauku iedzīvotājiem). (P. Leikarts no vietas: „Tad
jautikai būvēsim pilsētas!") — Man, Leikarta kungs,
nav nekādu iebildumu, ka Jūs būvējat vai noārdāt
pilsētas. Mans uzdevums šeit ir dot oficiālos, datus,
kādus man ir sniedzis nodokļu departaments. Ja
Jums šie dati drusku: nepatīk, tāpat kā tītaram ne-
patīkot sarkana krāsa, tad tur Jums līdzēt nevaru,
un tāpēc Jūs man varēsit atbildēt vēlāk.

Raksturīgs ir arī tas, kā nodokļu maksājumi sa-
dalās starp nodokļu maksātāju grupām, kuras aplik-
tas ar nodokļiem.

Ņemsim tādu nodokli ka progresīvo ienākumu
nodokli, kas skar visplašākās- maksātāju aprindas.
Šo progresīvo ienākumu nodokli samaksā no visas
nodokļu kopsummas namsaimnieki — 19,3%, rūp-
nieki — 9,1%, brīvās profesijas — 5,8%, algas dar-
binieki — 28,5%- un pārējās profesijas — 7%l Tā
tad algas darbinieki, ja vēl pievieno brīvo profesiju
darbinieku ienākumu nodokli, kas patiesībā arī ir ie-
nākums no algas, samaksā 34%, t. i. trešo daļu no
visa ienākumu nodokļa, kamēr rūpnieki samaksā ti-
kai 9%, t. i. gandrīz četrreiz mazāk. Arī tirgotāji,
kuri apgroza tos lielos miljonus un kuriem mūsu mui-
tas mūri ir stipri palīdzējuši izsargāties no ārzemju
konkurrences, maksā daudz mazāk kā algas darbi-
nieki.

Vēl jo skaidrāku valodu runā skaitļi, kuri rāda
ienākumu aplikuma summas dažādās iedzīvotāju
grupās. Visa kopsumma, kas tiek aplikta ar no-
dokli, namsaimniekiem sastāda 8,7 miljoni latu. Tā
!r visa apliekamā kopsumma namsaimniekiem. Tir-
gotājiem apliekamā summa ir 29 miljoni latu — apa-
ļos skaitļos—. algas darbiniekiem' — 44,9 miljoni, gan-
drīz 45 miljoni latu. Tā tad atkal algas daribniekiem
pamatbaze aplikšanai ar nodokļiem 1 ir visplašākā. Vai
tad ir brīnums, ka tad, ja jūs redzat, ka nekur vairs
nav, kur griezties, jūs ķeraties pie šīs plašās bāzes,
un sakās cīņas vai nu par algas pazemināšanu, vai
arī par obligāciju izsniegšanu algas vietā. Ir dabīgi,
ka jūs, šīs politikas vadītāji, esat redzējuši, ka šeit
'ir tā izdevīgāka pļauja jūsu nodokļu sistēmai, un tā-
pēc jūs visu savu uzmanību vienmēr vēršat taisni
uz šo posteni.

Ja apskatām ieņēmumu kopsummu, tad redzam,
ka progresīvais ienākumu nodoklis dod 2,25% valsts
ieņēmumu kopsummas, nekustamas mantas nodoklis
— 2,7%, tirdzniecības un rūpniecības nodoklis —
2,7%. Šie 3 ir galvenie pamatnodokļi, uz kuriem
vis bāzējas. Salīdzinot ar visiem valsts ieņēmu-
miem, tie ir gandrīz vienādi.

Nodokļu politikā, aplikšanas sistēmā algas, dar-
binieki ir nostādīti tāda paša stāvoklī kā lieltirgotāji,
rūpnieki, uzņēmēji un namsaimnieki. Mūsu nodokļu
sistēma starp fundētiem un nefundētiem ienākumiem
starpības nav.

Vēl vairāk! Ja paskatāmies, kādi šie nodokļi
ir tai kategorijai, kas nav atkarīga no agresīvām
represijām, bet kas ir spiesta tos samaksāt neatka-
rīgi no administratīvās varas, ja apskatām zīmog-
nodokli, tad redzam, ka tas viens pats dod 5,6%
valsts ieņēmuma_ Muita līdz šim deva 31,4%, bet
tagad daudz mazāk, akcīze — 11,36%' visu. valsts
ieņēmumu.

Ja apskatāmies,_kā izveidojas nodokļu polītika
un uz ko ta vissm-agak_ gulstas, tad redzam noteiktu
?tendenci aizvien smagāk gulties uz tām pašām ka-
tegorijām, kas jau tagad ir visvairāk apliktas.

Vispirms — muitas nodoklis. Muitas nodokli
samaksa par patēriņa priekšmetiem. Man ir Latvi-
jas valsts statistiskās- pārvaldes 1931./32. gada izde-
vums, kur redzams, ka ar muitu samaksā vislielā-
kos no-dokļus1 Mēs zinām, ka muitas nodoklis kād-
reiz deva māsu ienākumu budžetā 60 000.000 latu.
Nākošajā gada tas paredzēts 27.000.000 latu liels.
Ta tad tas ir samazinājies vairāk kā par pusi. Kā-
pēc? — Acimredzot tāpēc, ka patērētāju masas, kas
šo nodokli samaksa, ir zaudējušas savas patēriņa un
līdz ar to arī nodokļu maksāšanas spējas.

Uzkā gulstas pēc mūsu nodokļu politikas gal-
vena kārta muitas nodoklis? — Cukura ievedmuita
dod 16,4% visa muitas nodokļa, kokvilnas audumu
— 9%, labības — 8,5%-, citu audumu — arī ne dār-
go, ne zīda — 7%, tabakas — 4,4%-, vilnas audumu,
ko daudzi uzskata par luksus priekšmetu — 6,4%',augļu un ogu — 5%. Ja saskaita visu šo pirmās ne-
pieciešamības priekšmetu muitu vien, tad izrādās,
ka ta valstij dod 63,9%' visa muitas nodokļa. Aeim-
redzot_ arī muitas nodoklis kā patēriņa nodoklis ir
uzbūvēts ta, lai tas visplašākā mērā gultos uz tām
pateretaju_masām, kuras nevar izvairīties no visne-
pieciešamāko ^ priekšmetu patēriņa, kā cukura, mai-
zes- un vienkārša apģērba patēriņa. Vai pēc tam lai
būtu brīnums, ka pēc nodokļu skrūves saskrūvēša-
nas beidzotpat arī ar administratīviem līdzekļiem
nevar_ piedzīt summas, kūpas vēl skaitās maksātāju
kabatas.

Nepiedzīto nodokļu parādi ar katru gadu aug.
Paša pēdējā brīdī to ir apmēram 9 miljoni latu. Ne-
skatoties uz to, ka administratīvais aparāts — no-
dokļu piedzinēji ir strādājuši ļoti cītīgi, tomēr nav bi-
jis iespējams piedzīt visu summu. No 1920. gada
līdz 1932. g. 1. martam vai 1. aprīlim piedzīšanas
rakstu bijis pavisam 41,175 kopsummā par 6.623.000
latu, pie kam nodokļu piedzīšana izbeigta tikai 304
lietas, kopsumma par 64.828 000 latu. Tas pierāda,
ka arī nodokļu piedzinēji nevar vairāk piedzīt, un tie
8 miljoni nodokļu parāda, kā_ mēs zinām, cirkulē
mušu budžeta pārskatos vairāk gadu no vietas.

Skaidri redzams, ^ ka tādos apstākļos mūsu no-
dokļu politikas vadītāji, lai pavairotu valsts ienāku-
mus, ir spiesti piegriezt savu vērību citai sfairai.
Visi tie nodokļi, kurus līdz šim_ varēja, tā sakot, pie-
dzīt administratīva spaidu ceļā, visus šos gadus ir
auguši: ienākumu nodoklis, naudas kapitālu nodoklis,
nekustamas mantas nodoklis, tirdzniecības un rūp-
niecības nodoklis u. t. t. Šie nodokļi, sākot ar
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192S./29. budžeta gadu, līdz 1932./33. budžeta gadam
ir pieauguši no 13,5 miljoniem uz 19,3 miljoniem
latu.

Samazinājušies ir ienākumi no tiem nodokļiem,
kur nedarbojas nodokļu piedzinēji, proti: akcīzes
nodoklis — no 19 miljoniem uz 17 miljoniem, zīmog-
nodevas ienākumi, neskatoties uz paaugstinātām lik-
mēm — no 8 miljoniem uz 7 miljoniem, spirta un
degvīna akcīze — no 29 miljoniem uz 19 miljoniem
latu.

Tā tad mūsu nodokļu sistēma pagaidām turas
tikai uz nodokļu piedzinējiem, un kur tie nestrādā,
tur ienākumi no_ nodokļiem samazinās. Cik ilgi ar
nodokļu piedzinēju palīdzību mēs varēsim uzturēt
valsts budžetu un visu saimniecisko dzīvi? Viens
mums ir skaidrs — ka ilgi šāda veida saimniecisko
polītiku nav iespējams turpināt. Šī noplicināšanas
polītika, ko esam ieveduši ir mūsu nodokļu sistēmā,
ir mušu saimnieciskā politikā, šo plašo masu nopli-
cināšanas politika nevarēsmūsu valsti izvest no
stagnācijas stāvokļa, nevarēs novērst mūsu saimnie-
ciskas dzīves trieku, par ko finanču ministra kungs
runāja budžeta kommisijā; tā šo trieku var tikai pa-
vairot.

Taisni šogad, kad tik daudz runā par līdzekļiem,
ka atdzīvināt mūsu saimniecisko dzīvi, vai, kā mēdz
teikt, ka to iekurbulēt, lai mūsu saimnieciskā dzīve
atkal sāktu darboties, tiešām būtu iemesls redzēt
budžeta, ka te kaut kas tiek darīts; bet to mēs ne-
redzam. Mēs pazīstam skaistus vārdus un zvēre-
stus, un vēl vakar presē bija lasāma vesela rinda
interviju par to, kā stāv ar mūsu latu, un vesela
rinda augstu kungu, pie krūtīm sisdami, savās in-
tervijas apgalvojuši, ka mūsu lats ir stabils un ka arī
turpmāk gadās, lai tas tāds paliktu. Bet vai tas tā
ir? Interviju sniedzēji vienu otru reizi atrod par
vajadzīgu intervētājiem pūst smiltis acīs, un tā tas
laikam ir arī šoreiz. Mums, kas stāvam tuvāk saim-
nieciskai politikai, tomēr jāzina lietas patiesie ap-
stākli, īstā patiesība, cik drošs ir lats un cik nē, un
vai tas arī joprojām būs stabils, lai ar šādu žestu
varētu runāt par lata stabilitāti.

Ko mēs saucam par lata stabilitāti, par vienas
vai otras valūtas stabilitāti? — Par valūtas stabili-
tāti mēs saucam to, cik kādai naudas vienībai iespē-
jams apmainīties naudas tirgū pret zināmu ekviva-
lentu. Ja viena naudas vienība ārzemju tirgū spē-
jīga apmainīties ar citām naudas vienībām pret zi-
nāmu naudas ekvivalentu, tad var teikt, ka minētā
naudas vienība ir stabila resp. lats ir stabils. Bet
vai šodien lats ir spējīgs ārzemju tirgā apmainīties
pret citu valūtu un ar to pašu ekvivalentu kā apmē-
ram 5 vai 6 gadu atpakaļ? Taču nē! Pirmkārt jau
tāpēc, ka arī citas valstis, ne tikai Latvija, ir ieve-
dušas aprobežojumus brīvā naudas tirdzniecībā, va-
lūtas tirdzniecībā, un tāpēc runāt par brīvu valūtas
apmaiņu pasaules biržās mēs nevaram, jo tādas brī-
vas apmaiņas nav.

Ja tādas apmaiņas nav, tad var runāt par to,
cik un kādos apmēros lats apmainās starptautiskā
tirgu maiņas procesā. Vai starptautiskajā preču tir-
gū maiņas procesā par latu mēs iegūstam arvien vēl
tās pašas vērtības, ko ieguvām dažus gadus atpa-
kaļ? Acimredzam-i arī nē! Ja ar mūsu piemaksu
polītiku iekšzemē viens kilograms sviesta maksā
pie mums Ls 2.20, tad par 2 kilogramiem sviesta
mums vajadzētu, rēķinot rupjos skaitļos, iegūt 1 dol-
laru, kurš pēc kursa skaitās 4 lati ar dažiem santi-
miem.; mēs turpretim zinām, ka, lai iegūtu ārzemēs
1 dollaru, mēs esam spiesti izvest nevis 1 kilogramu
sviesta, bet 4 kilogramus, t. i. četrreiz vairāk.

Tā tad mēs ar savu piemaksu polītiku esam pa-
nākuši to, ka tiklīdz mūsu lats starptautiskā maiņas

procesa nāk sadursmē ar citām vērtībām, viņa kurss
ir pavisam cits nekā iekšzemē, viņš vairs nav stabils.
Ja viņš šeit Latvijā vēl joprojām turas stabils, tad
tapec, ka iekšzemē valūtas kursa vispārīgi nav nekā-
da.nevar būt kursa, var būt tikai zināma drošība,
zināms nodrošinājums. Kurss ir tikai tur, kur ir nau-
das pirkšanas un pārdošnas process. Iekšzemes tir-
gu mūsu valūtai var būt tikai pirkšanas spējas, un
tas ir pavisam kas cits nekā valūtas kurss.

Tātad zvēresti par valūtas stabilitāti ir tikai
tukši vardi.tik pat tukši vārdi kā zvēresti par mūsu
saimnieciskas dzīves atdzīvināšanu.

_ Tas pats, ko es teicu par sviestu, attiecināms uz
visam mušu eksporta precēm; tas pats attiecināms
uz linierm tas pats attiecināms uz labību. Ar visām
tam precēm, kuram mēs esam ieveduši zināmas pie-
maksu prēmijas, lai ar to p_alīdzību iegūtu ārzemju
valūtu, ar_ visam šīm precēm, nākot starptautiska
preču tirgu, mēs zināmos apmēros esam panākuši
noteiktu lata devalvāciju. Mēs nebrīnāmies, ka pēc
tam arī Rīgas ražotāji, tirgotāji un rūpnieki sāk pra-
sīt, lai arī viņiem maksa šīs prēmijas, kādas maksā
lauksaimniecības produktiem; un viņiem arī ir tie-
sība prasīt, jo viņi arī eksportē; viņiem ir tiesība
prasīt tādas pašas piemaksas, lai būtu kaut kāda
vienlīdzība. Citiem vārdiem sakot, viņi arī zināmā
mēra prasa lata devalvāciju. Šīs lata devalvācijas
tendences mušu saimnieciskā polītika, mūsu nodokļu
politika audze, kultivē un stiprina. Vai tad brīnums,
ka tik kari tiek uztverta ziņa, ka Igaunija savu va-
lūtu par 35% nolaidusi dibenā, ka tik kāri otrā die-
na tiek uztvertas intervijas, kā ir pie mums, vai nav
pienācis laiks arī mums, vai mēs neesam drusku
aizkavējušies un vai mums nevajadzēja aizsteigties
priekša Igaunijai.

Tāds stāvoklis, ka iedzīvotāju lielākais vairums
ir kļuvuši par valsts parādniekiem, arvien katrā val-
stī ir bijļs bīstams viņas valūtai. Šāds stāvoklis, ka
iedzīvotāju vairums ir valsts parādnieki, vienmēr ir
novedis pie ta, ka parādnieku interesēs ir bijis, cen-
sties

^
pec ta, lai viņi savus parādus varētu atmaksāt

iespējami mazākās summās, bet ne lielākās. Ja šo
paradu summas nav iespējams samazināt, tad parād-
nieku tendence arvien visos laikos un visās valstīs
ir bijusi tāda — savas valūtas kursu nosist uz leju.

Tiem visiem, kas_ runā par lata stabilitāti, tiem
visiem, kas grib to glābt un pasargāt, vispirms vaja-
ga paralizēt, iznīcināt tās tendences, kas pastāv mū-
su saimnieciskā politikā, un kas ved uz lata deval-
vāciju. Šinī budžetā — saimnieciskā budžetā mēs
neredzam ne mazākās tendences iznīcināt visu to,
kas var novest pie lata devalvācijas, kas ved pie
lata stabilitātes satricināšanas.

Ja man būtu jāatbild, vai lats šodien ir stabils,
tad es teiktu, _ka ārzemju tirgū tas nav stabils un
nav stabils mušu pašu saimnieciskās politikas dēļ,
tapec ka mes vairs nedabūjam pret viņu to ekvi-
valentu ārzemes valūtā, ko dabūjām dažus gadus at-
pakaļ. Ārzemēs lats tā tad nav stabils.

Vai lats būs stabils iekšzemē? Uz šo jautājumu
var atbildēt divējādi. Tas atkarāsies no mūsu sairn-
nieciskas_ politikas. Ja saimniecisko polītiku vadīs
tāda pašā virzienā kā līdz šim, tad es noteikti gri-
bētu angalvot, ka mēs visdrīzākā laikā sagaidīsim
to pašu_ parādību, kas jau_ ir izpaudusies Igaunijā.
Tad zveret un sist pie krūtīm tiem, kuri visvairāk
veicina šīs tendences, ir lieki un nevajadzīgi. Mēdz
teikt: zverinait āzi vai desmit reižu dienā — viņš
ta ka ta ies kāpostos, Es arī neticu tiem zvērestiem,
kurus lasu presē par lata stabilitāti. Es skatos uz
tiem ka uzaža zvērestiem, kurš gan zvērestu dod,
bet tai paša laika met kāru skatu uz to kāposta gal-
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viņu, kas stāv viņam blakus — uz lata kursa nosi-
šanu.

Ar zināmu saimniecisko polītiku zināmos saim-
nieciskos apstākļos, ar pārjaunotu saimniecisko po-
lītiku,_ bez šaubām,_ lata kursu var uzturēt; bet tad
radikāli jāgroza mušu saimnieciskā polītika, uz ko,
pec manas dziļākās pārliecības, tagadējā koalicijā
nav spējīga, tāpat ka nav bijušas spējīgas arī iepriek-
šējas koalicijas.

Mums šinī ziņā nevar būt nekādas drošības par
mušu saimniecisko polītikuarī tāpēc, ka Finanču mi-
nistrija, kur šī saimnieciska polītika tiek izvesta, un
kur ta koncentrējas, nav kopotas un vienotas saim-
nieciskas politikas, bet ta ir decentralizēta un iekār-
tota f a, ka viena resora polītika dažādās sfairās
krustojas ar otra resora polītiku. Ņemiet, piemēram,
tirdzniecības polītiku, kuru taču pēc būtības vaja-
dzētu vadīt un koordinēt Finanču ministrijā. Kas
pie mums vada tirdzniecības polītiku? Vienu daļu
— Finanču ministrija, vienu daļu — Ārlietu ministri-
ja, bet vienu daļu _— pat Zemkopības ministrija.
Zemkopība_s ministrijā ir vēl atsevišķs departaments
— veterināra pārvalde, kas arī vada vienu daļu
tirdzniecības politikas ar saviem slimību aizliegu-
miem,eksportēt un importēt preces. Pie tādas sistē-
mas, ka tirdzmecības polītiku valstī ved 5 vai 6 da-
žādi resori, mēs nevaram runāt par saskaņotu, vie-
notu un koordinētu tirdzniecības polītiku.

Tas, kas ir tirdzniecības politikā, ir arī visā mū-
su saimnieciska polītikāarī tur nav vadošas, koor-
dinējošas līnijas. Vai tādēļ ir brīnums, ka ne reti
šo vadošo līniju trūkums jums pašiem duras acīs,
jus paši redzat un sakāt, ka nav stabilitātes, nav
tadeļ, ka jus neesat gribējuši un neesat pratuši mek-
lēt un atrast stabilitāti saimnieciskās politikas izve-
šanai. Jus neradāt vadošās līnijas. Šodien jums pa-
tīk, lai tirdzniecības politikai galveno vērību_ pie-
grieztu finanču ministris, otru dienu atkal, lai Ārlie-
tu ministrijas vadītājs vada šo tirdzniecības polītiku.
Tad jums atkal liekas, ka. iekšlietu ministra kungs ir
diezgan dūšīgs, un tad jus to atstājat viņa ziņā, lai
viņš vada šo polītiku. Ar tadu tirdzniecības polītiku
visīsākais cels ir uz grāvi. Un kā tas ir tirdzniecī-
bas politika, ta tas ir ari visa pārējā saimnieciskā po-
litikā.

Tādos apstākļos mums nav ne mazākā iemesla
ticēt un cerēt, ka kautkas mušu saimnieciskā dzīvē
varētu laboties. Pilnīgi objektīvi pieejot šim jautā-
jumam, pilnīgi objektīvi operējot ar pašas valdības
oficiāliem datiem, jāsaka ta^

ja
trieka ir ķērusi vienu

trešdaļu mušu saimnieciskā_ organisma, tad tuvākā
laika ta ķers todaudz plašākos apmēros. Ar tiem
kampara iespricejumiem,_ ko_ jūs bieži lietojat saim-
nieciska polītika, var attālināt mirēja miršanas stun-
du uz dažam minūtēm,.varbūt, dažām stundām, bet
ta nav nekāda normāla parādība dzīvības uzturēša-
nai.

Jus arī tagad meklējat izeju līdzīgās lietās. Pirm-
kārt jau piemaksu polītika lauksaimniekiem' ir tāda
kampara polītika; tāpat ari ceļu_ iekšējā aizņēmuma
obligāciju

^
novietošana spaidu kārtā algas darbinie-

ku kabatas ir kampars, kam uz zināmu laiku jāap-
mierina nervi. Jus uz zināmu laiku pārvēršat šīs
obligācijas par maksāšanas līdzekli līdz tam laikam,
kamēr šis maksāšanas līdzeklis nonāk ierēdņu kaba-
tas. Tiklīdz tas ir noticis, jus sakāt: stop! turpmāk
tas vairs nebūs maksāšanas līdzeklis! — Jūs to sa-
ka^ pamatoti, jo tiklīdz jus šīs obligācijas laidīsit ari
talak par maksāšanas līdzekli, ar to jūs atklāti būsit
pateikuši, ka ta ir jauna emisija. Šo jauno emisiju
jus gribat panākt citādā kārtā.

Būtu neērti emisiju radīt ar obligācijām — tas
jums jāpanāk citādi. Ar kredītoperācijām, ko nereti

sauc un ari mes saucam par kreditmachinācijām, jūs
faktiski gribat realizēt šo jauno emisiju. Kādā veidā
tas bus? Vai jus sekosit Amerikas savienotām val-
stīm un pamazināsit lata zelta segumu, dosit iespēju
tam emitējošam iestādēm, kas tagad emitē bankno-
tes, emitēt vel vairāk banknošu, vai ari tas būs ci-
tada_veida?_ Skaidrs, ka vai nu šādā vai citādā vei-
da jūsu krēditmachinācijas noteikti izvērtīsies par
emisijas machinācijām.

Ja ieved_vēl tādu maksāšanas līdzekli kā, pie-
mēram, obligācijas, tad es nesaprotu to stāvokli, ko
ir ieņēmusi mušu finanču vadība — mūsu finanču
ministra kungs. Piemēram, ja valsts kases zīmes —
teiksim, 10 latu zīmes — finanču ministra kungs iz-
laiž ar noteikumu, ka sērija A būs vispārīgs maksā-
šanas līdzeklis, bet šo pašu valsts kases zīmju sē-
rija B bus tikai ierēdņiem algas samaksāšanai, tad
tadu absurdu finanču politikā mēs nevaram saprast.
Ka var dalīt maksāšanas līdzekli un pateikt, ka vie-
na sērija ir vispārīgs maksāšanas līdzeklis, bet otra
sērija tikai maksāšanas līdzeklis algas darbinie-
kiem?! Tagadar mušu finanču politikas vadības
svētību un aizstāvību tas faktiski ir ievests. Kas tad
ir šīs obligācijas, kas spaidu ceļā novietotas iedzīvo-
tāju kabatas? Ta ir emitētā nauda, sērija B, kura
pagaidām ir_ ievesta kā maksāšanas līdzeklis tikai
pa pusei. Ta_ ir maksāšanas līdzeklis tik ilgi, kamēr
ta nonāk ierēdņu kabatas. Tā ir pirmā bezdelīga,
lai redzētu

^
vai nederēs, ja tas maksāšanas līdzeklis

pa pusei bus izdots, izdarīt turpmāk pilnīgu mēģinā-
jumu. Es esmu pārliecināts, ka pēcšī mēģinājuma
vai emitētas sērijas B, kas ir maksāšanas līdzeklis
tikai darba algas saņēmējiem,Jūs drīzā laikā ķersi-
ties pie ta, lai sēriju B pārvērstu par sēriju A —
par vispārīgu maksāšanas līdzekli, t. i. pie jaunas
emisijas. Jums nav citas izejas; vismaz cita izeja
nav saskatāma.

Arī finanču ministris noteikti pateica, ka budže-
ta realizēsies varbūt 118.000.000 latu; tā tad apmē-
ram 20.000.000 latu būs_ iztrūkums, un šo iztrūkumu
grib segt ar kreditoperacijam. Citiem vārdiem pa-
teica, ka mazliet vairāk par 19.000.000 latu Finanču
ministrijas budžeta ir_ tads postenis, kas noēdīs lata
stabilitāti. Tapec zvēresti par lata stabilitāti paliek
gaisa karājoties, kamēr budžeta bus krēditmachinā-
cijas par 19.000.000 latu. Ja grib novērst lata kur-
sa satricināšanu, tad vispirms jāstrīpo šis postenis
Finanču ministrijas budžeta. Tad mēs teiksim, ka
mes sakām cerēt, ka Finanču ministrijā rodas maza
tendence uzturēt lata stabilitāti, bet kamēr tas nav,
tikmēr mes varam teikt, ka_ Finanču ministrijai ir
tendence_ lata stabilitāti iespējami vairāk satricināt.
Kamēr tāda tendence pastāv, un kamēr mums ir iz-
redzes, ka šī tendence pieaugs — un pieaugs sakarā
ar notikumiem kaimiņu valstīs, sakarā ar stiprāku
spiedienu ārpus šī nama, tikmēr mēs nekādā zinā
nevaram atbalstīt tagadējo saimniecisko polītiku, ne-
varam tadeļ, ka vispirms, lata kursam sabrūkot, cie-
tīs darba algasjaņemeji — ka strādnieki, tā ierēdni.
Darba algas tādos gadījumos visvairāk sabrūk un
nekad nespēj celties tik ātri, kā vajadzētu. To re-
dzam jau kaimiņu valstīs, un tāpēc tie, lūk, būs pir-
mie un lielākie zaudētāji. Ja tas tā, tad mēs neva -
ram balsot par Finanču ministrijas budžetu.

Kadreizmums bija slavens finanču ministris, ku-
ru prese vel tagad nebeidz slavēt, kas bija tādās
domas, ka Latvija visa nelaime esot tā, ka mumsneesot pietiekoši daudz miljonāru. Viņa loģika bija
tāda: ja miljonāriem iet labi, tad arī kalpiem iet labi.
So pašu polītiku mes redzam ari zemnieku savienī-
bā. Viņa doma_ta, ka, lai nāktu labāki laiki, mūsulauksaimnieki jāpadara bagāti — ja tie būs bagāti,
tad viss bus labi. Ta tad jūs turpināt Ringolda Kal-
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ninga politiku, proti — ka jārada miljonāri. Bet vai
tas ir pareizi? Ko darīja pats Ringolds Kalnings, kad
viņš pārvērtas par miljonāru? Viņš vienkārši aiz-
brauca uz ārzemēm zivis makšķerēt. Vai jūs do-
mājat, ka citi miljonāri bus lielāki patrioti? Droši
vien ne! Arī viņi domas „ubi bene, ibi patria".
Strādniekiem, kas nevar nekur aizbraukt no Latvi-
jas, tiemJānes jūsu radītais slogs. Strādnieki nevar
sapņot ta, ka jus to darāt. Viņiem jātīra gaiss, lai
varētu elpot.

Tāda, lūk, ir pretešķība starp jūsu un mūsu po-
lītiku. Kas jums ir pieņemams, nav mums pieņe-
mams.

Finanču ministrijas budžets mums nav pieņe-
mams sevišķļ tapec, ka tas tiklab tiešo kā netiešo
nodokļu veida gulstas tieši uz nemantīgo iedzīvotāju
pleciem, gulstas uz plašu patērētāju masu pleciem.
Tas iziet uz to, lai plašas iedzīvotāju masas vēl vai-
rāk noplicinātu un aplaupītu — ja ne citādi, tad ņe-
mot palīgā lata devalvāciju. Tas ir sagatavots. Par
to mumsnav ne mazāko šaubu, uz ko tā li.ta iet.
Tiem zvērestiem, vienalga, kur tie atskanētu, vai
prese, vai šeit no šīs katedras, mēs nevaram ticēt
un sakām, ka tie ir tukša skaņa. Tāpēc, ka mēs
neticam, mes ari nevaram balsot ne par vienu no
šī budžeta posteņiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Valdības deklarāciju lasot, dzirdējām vār-
dus par sašaurinašanos, bet apskatot finanču poli-
tikas lauku, redzam spilgti un noteikti izpaudušos
tendenci ne uz sašaurinašanos, bet gan dažādos vir-
zienos uz paplašināšanos, uz jaunu izdevumu radī-
šanu.

Spilgts piemērs tam bija ierosinājums, pat li-
kumprojekts, ka jādod prēmijas jeb piemaksas kuģi-
niekiem, ka jādod piemaksas rūpniekiem. Protams,
tapec jārada jauns fonds, jauni ienākumu avoti, lai
arī kuģiniekiem, arī_ rūpniekiem varētu maksāt pie-
maksas. Sabiedrībā radās liels sašutums, atskanē-
ja protesta balsis, un valdība ņēma šo nejēdzīgo
projektu atpakaļ.

Otrs piemērs attiecībā uz piemaksām bija pie-
maksu noteikšana liniem. Tauta sēja linus, bija ļoti
laimīga, neprasīja neka, ja maksāja Ls 1.10 par aug-
stāko šķirni; bet nāca politiķi un izdomāja, ka tas
ir maz, ka vajaga Ls 1.40. To pieņēma. Radās at-
kal jauni izdevumi; nu bija jārod ienākumi, no ku-
riem' šos izdevumus segt. (/. Šterna starpsauciens.)
Šterna kungs piezīme, ka budžetā tas nav uzņemts.
Tas taisnība! Ja budžetā nav uzņemts, tad tukši
vardi vien taču nebūs rakstīti... (J. Šterna starp-
sauciens.) Ar 3.000.000 latu nepietiek. (/. Šterns
no vietas: „Pietiks!") Finanču ministrija ir izrēķi-
nājusi, ka nepietiek.

Sakarā ar šo virzienu paceļas nopietns jautā-
jums par lata stabilitāti, un sevišķi šo lietu liek die-
nas kartībā notikumi Igaunijā. Tur ir uzvarējuši tā
sauktie profesionālie parādnieki. Līdz ar to, sanro-
tams, ir sakustējušies arī mūsu valsts profesionālie
paradmeki._ Viņi nāk iekšā pat te kuluāros, čukst
un runa, ka izmantot šo izdevīgo momentu. Kā at-
balstam ir finanču ministra kunga, iekšlietu ministra
kunga, Latvijas bankas priekšsēdētāja, budžeta kom-
misijās priekšsēdētāja vakardienas paskaidrojums,
ka ja šo budžetu pieņems tādā veidā, kādā tas celts
priekšā, tad lata stabilitāte ir droša, tad lata kurss
nekritīs. Bet šeit man pilnā mērā jāpievienojas Cel-
ma kungam, ka krēditoperācijas, proti — tie 19 mil-
joni latu, ir viens liels X vai Y, kaut kas nezināms;
nav zināms, kas no šīs kāpura kūniņas izlīdīs laukā.

Ja nu tagad nak tie, kas vakar apgalvoja, ka
lata stabilitāte ir droša, ja pieņems priekšā likto
budžetu, tad atļaujiet man jums jautāt, kā varēs iz-
saimniekot, ja ienākumu vislabākā gadījumā būs 118
miljonu latu, bet izdevumu — 140 miljonu latu. Pie
tam vel tiek uzsvērts, ka saimniekos tikai ienākumu
robežas.

Apstāsimies tagad pie šīs formulas — saimnie-
kot ienākumu robežās. Sakait, deputātu kungi: vai
tagadēja valdība ļr uzstādījusi tādu principu un vai
arī ir rīkojusies ta, ka ir saimniekojusi tikai ienāku-
mu robežas? Diemžēl, jāsaka, ka tas tā nav. Tik-
ko paiet 1. aprīlis, t. i. tikko ir pagājis budžeta gads,
apmēram marta beigas valdība ķeras klāt rezerves
fondam un piestiķēja budžetam_ vēl 6 miljoni latu
klāt. (Starpsauciens.) Jā, parādi bija vecās val-
dības, bet līdzekļus taču deva jaunā valdība! Mi-
nistra kungs, sakait, vai ta ir saimniekošana ienāku-
mu robežas! (Starpsauciens.) Tas ir viens dau-
dzums, vai runa par veco, vai tagadējo valdību.
(A. Zaķa starpsauciens.) Zaķa kungs laikam grib
palīdzēt finanču ministra kungam; viņš laikam grib
but ministra kungam par priekšturamām bruņām. —
Tapec, luk, arī ta formula — saimniekošana ienāku-
mu robežas — nerada_ sabiedrībā uzticību..

Man jāsaka, kavēl kaut kas nerada Sabiedrībā
uzticību p_ret_ tagadējo saimniecisko polītiku. Vis-
pirmām kārtam — notikušās pārmaiņas Finanču mi-
nistrijas finanču departamenta vadībā. (Saucieni no
vietas:_ „Aha!") Būtu dabīgi, ka Latvijas bankas
padome par Finanču_ ministrijas pārstāvi nāktu Sku-
jevica kungs; bet jus zināt, ka ielika Zalta kungu.
Visai Saeimai un arī sabiedrībai par Zalta kungu ir
zināms, ka viņš noteikti aizstāv to, ka vienīgā izeja
var but tad, ja ķeras pie lata kursa pazemināšanas.
Viņš pat rakstus ir veltījis šim jautājumam. Es ne-
zinu, kādas direktīvas viņam dod finanču ministris,
bet ka viņa sirds un uzskats ir tāds, to viņš nav
slēpis. Sabiedrība uzskata to par vienu tādu soli,
kas ir pārak nopietns. Ir taču izdota viena brošūra
ar Zalta kunga parakstu, un arī viņš pats kādā refe-
rāta sabiedriskiem darbiniekiem to ir ieteicis kā vie-
nīgo izeju. Tie ir subjektīvi momenti, bet kāpēc
taisni tāda persona jāliek Latvijas bankas padomē?
Es domāju, ja kāds to grib un atzīst tādu teoriju,
tad tadas_ personas ielikšanu Latvijas bankas pado-
me un vel par Finanču ministrijas pārstāvi bez se-
višķi dziļa izskaidrojuma nevar saprast. Kungi, pa-
skaidrojiet to!

Kas attiecas uz ārējo tirdzniecību, tad mūsu
eksporta tirdzniecība nekad nav bijis tik liels saju-
kums ka tagad. Liktenīgus paskaidrojumus te, mi-
nistra kungs/ dod, taisni jūsu pašu, valdības pārstā-
vis. Tas nav neviens cits kā Zolmaņa kungs, kurš,
ja nemaldos, ir saimnieciskais pārstāvis Anglijā.
Viņš lauksaimniecības centrālbiedrība lasījis referā-
tu par svidsta tirdzniecību un teicis, ka mums nav
absolūti nekādas eksporta tirdzniecības vadības un
sevišķi tas nav sviestam. Pateicoties šādam chao-
tiskam stāvoklim, mesesam pazaudējuši sviesta tir-
gu Francija un Beļģija, jo tor ir pilnīgs sajukums,
nav nekādu norādījumu, nekādas izejas, (jf. .Birznieks
no vietas: „Francija un Beļģijā ievesti kontingen-
ti!") Es to nezinu, Birznieka kungs, bet Zolmaņa
kungs taču ir mušu valdības pārstāvis un speciālists
šinīs lietas, un ja viņš sava referātā, kur sapulcēju-
šies sabiedriski darbinieki, kritizē stāvokli, ja viņš
saka, ka te kaut kas jādara un tomēr neko nedara,
kam tad ticēt?

Tas pats jāsaka arī par koku tirdzniecību. Vēl
vakardienas „Jaunako Ziņu" numurā bija nodrukāts
norādījums, ka mes neesam izlietojuši koku tirdznie-
cības kontingentus Francija un, pateicoties šai neiz-
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lietošanai, mums kontingentus atkal sašaurina. Tas
irmutns sitiens pēc sitiena un pie tam mūsu nolaidī-
gas rīcības dēļ eksporta tirgū.

Šodien „Latvī" ir nodrukāts rakstiņš par to, kā
iepludina valūtu. Es centos noskaidrot pie finanču
ministra kunga, kas šai rakstiņā ir minēts. Es grie-
zos arī pie Ulmaņa kunga ar jautājumu, vai tas ir
taisnība, ka mušu eskporta svietu ārzemēs pārdod
pret mušu valūtu. Tas atkal ir nopietns jautājums,
kas sak uzpeldēt arvien noteiktāk un pierāda, ka
nav mums vadības šai lietā.

Te jāmeklē kāda izeja un plānveidīgs ceļš. Ta-
gad viss tiek darīts tikai zināmu grupu un tirgotā-
ju intereses, bet ne valsts interesēs, ko noteikti lie-
cina šie neapstrīdamie fakti. Sevišķi mani interesē,
lai valdība paskaidrotu, ko šodien lasām „Latvī",
vai tas ir taisnība, ka mušu sviestu ārzemēs pārdod
par latiem.

Kās attiecas uz vispārējo saimniecisko stāvo-
kli, tad sakara ar tagad izveidojušos kontingentu si-
stēmu, mums ir radušies privāti monopoli, kas dik-
tē cenas un diktē arī tirdzniecības virzienus vienā
otra nozare. Valdība pēdēja laikā atkal radikāli nāk
palīga radīt _ šādus privātus monopolus. Starp citu
prese un mušu- tirgu lielu sašutumu radīja 8 vagonu
Krievijas- rozinu ielaišana — 125 tonnas. Saprotams,
tur bija pūderēti un smiņķēti noteikumi, ka armijas
oikonomiskajam veikalam- ir tiesība izvēlēties, lai
pērk, cik grib; bet taisni minoritāšu firmas —
žīdu firmas dabūja šo lietu savās rokās, savā no-
teikšana un iespaļda. — (P. Leikarta starpsau-
ciens: „Tas bija jūsu valdības laikā!") Nebija vis,
Leikarta kungs! (P. Leikarta starpsauciens: „Bij,
bij!") Ne, nebij! — Tagad, saprotams, viņi ir tie,
kas diktē, aiznes uz armijas oikonomisko veikalu pat
sapelējušus produktus; saprotams, viņiem- nav ne-
kāda interese, lai tos pirktu, jo citur maksā vairāk.

Cenu inspektors — ta sākumā likās — ne-
gribēja pieiet šī jautājuma atrisināšanai nopietni.
Tagad pedejie_ apstākļi rāda, ka tomēr viņš grib šo
jautājumu nokārtot. Esnezinu, vai finanču ministra,
vai cita kāda uzdevuma, bet viņš saka — nē.

Raksturīgi, ka
^

tad, kad bija cīņa par tā saukto
alus jautājumu, mes piedzīvojam, ka valdība radīja
divusalus: kungu un tautas alu. (Starpsaucieni.)
Vai ta nav nikna ironija? Uz kā rēķina alu palēti-
naja?_ — Uz valsts kases rēķina, lai nāktu pretim
sindikātam. (Sauciens no vietas: „Uz pašvaldību
rēķina!") Pareizi, arī uz pašvaldību rēķina! Cenu
inspektors _ gribēja šim jautājumam nopietni ķerties
klāt, bet jus pateicat: nē, apturēsim to lietu, izpē-
tīsim u. t. t.! Sabiedrība neredz nekādas pretimnāk-
šanas t̂iem, kam nepieciešams attiecīgos produktus
iegadāties.

Tālākais jautājums — par lētāku maizīti.
(A. Gailīša starpsauciens.) Es zinu Gailīša kungs;
Latgale daudz vietās maļzi vairs nemaz neēdot.
(A. Gailītis no vietas: „Ed linsēklu maizi!") Re-
dziet, Gailīša kungs saka, ka tur ēdot linsēklu mai-
zi. Ta tad arī mušu zemnieku savienības deputāts
apliecina, ka viena mūsu iedzīvotāju daļa pie ru-
dzu maizītes vairs netiek, bet _tai jāēd linsēklu mai-
zīte — lopbarība. Tas pierāda, ka šis jautājums
nav pareizi atrisināts. (Starpsaucieni.) Tas ir iek-
šējas saimnieciskas dabas jautājums. Laukstrād-
nieka un visu algoto darbinieku algas ir kritušās.
Vai tapec nevajadzētu revidēt arī maizes labības ce-
nas? Protams, jaunradusies koalici-ja, kas nesen vēl
bija veidošanas stadija, bet kas aizvakar — žīdi,
vācieši, poļi un krievi — nobalsoja kopā vienā cie-
ša draudzīga saime ar_ jaunsaimniekiem, zemnieku
savienību, kristīgiem nacionālistiem u. t. t. — šī
jauna koalīcija šinīs jautājumos nekā nevar darīt.

(Starpsaucieni.) — Gailīša kungs, šī linsēklu mai-
zīte no Latgales pārnāks arī uz citām Latvijas vie-
tām; arī tur rudzu maizīti vairs nevarēs nopirkt!

Nacionālā polītika nepieciešama ne tikai kultū-
rā, bet arī saimniecībā. Tomēr aizvakardienas bal-
sošana, kā atklāti Dēķena kungs pateica, piešķīra
pabalstus žīdu vidusskolām tur, kur ir 14 skolēnu,
vai arī 23 skolēni. Tanī pašā laikā mūsu klases lik-
vidē. Tas ir vissāpīgākais sitiens latviešu skolas
dzīvē un arī latviešu iedzīvotāju sejā. Mūsu saim-
nieciskās politikas nenācionālais virziens, Vitenber-
ga kungs, rāda to virzienu, kuru Jūs no šīs katedras
aizvakar tik ļoti nosodījāt. Protiet — šeit iekšā
ir ugunskrustiešu spēks. Daļa latviešu tirgotāju —
es neteikšu, ka visi tirgotāji — taču dod līdzekļus,
lai ugunskrustieši varētu drukāt savas lapiņas un lai
varētu dziesmu svētkos tās pat no aeroplāniem iz-
kaisīt virs iedzīvotāju galvām. Tur, lūk, šis
spēks ir!

Saprotams, tagadējā valdība nav spējīga šo vir-
zienu izlabot. Viņa arī turpmāk dos savas notā-
cijas saimnieciskā laukā, kā tās jau ir devusi pēdē-
jā mēnesī. Es varu konstatēt tikai to, ka tas neko
pozitīvu nedos. Kāpēc? Man šķiet, ne tikai kultu-
rāla ziņa, cienījamie deputātu kungi, bet arī saim-
nieciskā ziņā nacionālais virziens, kāds bija līdz šim,
tiek lauzts — tiek noteikti un izaicinoši lauzts,
pie tam, latviešu saimnieciskām aprindām par slik-
tu. (Sauciens no vietas: „Kas to lauž?") —?? Gai-
līša kungs, ir jau tādi cilvēki, kuri maz ko saprot,
dažreiz neka nesaprot un arī negrib saprast!

Šādu saimniecisko polītiku mēs nevaram atbal-
stīt, jo latviešu sabiedrība viņai drīzumā norādīs
jaunu virzienu, kurā ejot, kā kultūras, tā saimnieci-
ska lauka latviešu intereses tiks atdzīvinātas, tiks
pietiekoši garantētas un aizstāvētas. Tagad mēs to
neredzam, tāpēc par šo Finanču ministrijas budže-
tu balsot nevaram.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bachmanim.

_K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti
godātie tautas vietnieki! Progresīvās apvienības
viedokli par valsts budžetu jau deklarēja mans frak-
cijas biedrs Šterns vispārīgās debatēs, un es to vairs
neatkārtošu.

Finanču ministrijas budžets ir tās vispārējās
saimnieciskas politikas sastāvdaļa, kas ar visu valsts
budžetu ievadīta jaunā nepieņemamā virzienā, kā-
dēļ par Finanču ministrijas budžetu, pēc kritikas no-
došanas par visu valsts budžetu, man nenāksies
daudz runāt un ilgi pie tā pakavēties. Man tikai vēl
jāatzīmē, ka tas saimnieciskās politikas ceļš, kas ir
ievadīts ar šo budžetu, var novest pie saimnieci-
skas katastrofas, jo ir paredzams ap 20.000.000 la-
tu izjrukums. Pašreizējā stāvoklī mums jābūt no-
rnodaun pie tam ar sevišķu uztraukumu. Mums ta-
ču vel ir atmiņā ta kritika, ko nodeva progresīvai
apvienībai nelabvēlīgā prese par Skujenieka valdī-
bas sastādīto budžetu, kas bija sabalansēts uz
124.000.000 latu. Toreiz šī mums nelabvēlīgā prese

ar savu kritiku jo asi uzbruka _Skujenieka Valdībai,
raksturojot sastādīto budžetu kā nepildāmu, kā ne-
iespējamu, kas ved pie sabrukuma un lata, kursa no-
sišanas. Ko lai mes sakām tagadējā stāvoklī, kad
valsts budžets mākslīgi -ir sabalansēts uz 140.000.000
latu? Tagad taču laikam minētai presei būtu jā-
kliedz par to-, ka pielaista liela kļūda un ka laikā jā-
glābj vel tas, kas glābjams; bet tas nenotiek.

Mes nedrīkstam atbalstīt tādu saimniecisko po-
litiku, kas var novest pie lata kursa nosišanas, pie
lata kursa krišanas. Progresīvā apvienība arvien
ir deklarējusi savu stāvokli, ka viņa visiem spēkiem
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bus pret tadu saimniecisko polītiku, kas iet uz lata
kursa nosišanu. Mes arvien centīsimies aizstāvēt
tadu saimniecisko polītiku, kas lata kursu padara
stabilu. Mes esam pret katru mēģinājumu, pret kat-
ru politiku, kas ved pie lata kursa krišanas; tāpēc
par Finanču ministrijas budžetu, kas nav sastādīts
progresīvas apvienības gara, mēs nevarēsim balsot.

Talak mans pienākums ir pakavēties pie tām
mušu valsts saimnieciskas dzīves nozarēm, par ku-
ram^te neviens vel nav runājis, bet kas stāv sakarā
ar jūrniecības departamentu.

Šis jūrniecības departamenta budžets ir tas, kas
runa par mušu saimnieciskās dzīves lielām nozarēm,
par kuģniecībuu. t. t. Šī departamenta budžets ie-
tver sevī arī tādus posteņus, kas sargā mūsu jūras
zvejniecību. Par šiem- jautājumiem būtu jārunā, iz-
ejot no ta viedokļa, ka mūsu valstī ir plašas jūras
krastu apdzīvotāju masas, kas pelnījās ar kuģniecī-
bu un zvejniecību. Mūsu latviešu jūrnieki, kuģi-
nieki no sen seniem vēsturiskiem laikiem ir pazī-
stami ka liels juras izmantošanas spēks; kā veikli
jūrnieki, kas jau senos laikos ir atraduši tālus ce-
ļus uz svešam zemēm, nesuši bagātības mūsu tau-
tai un tagad mušu neatkarīgai valstij. Par visiem
tiem-, kas ir meklējuši un atraduši lielus saimnieci-
skus sakarus ar tālām svešām zemēm, jābūt nomo-
da, lai_ šī ražojošā šķira nepanīktu, lai mums nesa-
mazinātos juras izmantošanas darbinieku skaits uz
450 kilometrus garas juras krastmalās.

Tagad musuvalsts dzīvē jau novērojamas pa-
zīmes, ka agrakas_ jūrnieku masas, agrākie krastu
apdzīvotāji, kas pārtika no zvejas, samazinās, ka
zvejnieki un jūrnieki, liela trūkuma spiesti, pāriet uz
citu darbu, gan cenzdamies iegūt zemes īpašumus,
gan cenzdamies citādi nostiprināt savu saimniecisko
stavokli._ Līdz ar to šīs lielās jūrnieku masas, ku-
ram agrāk mušu valsts saimnieciskajā dzīvē ir pie-
kritusi liela nozīme, kas ir vedušas no ārzemēm
valūtu, top arvien retāks,_ Tāds stāvoklis draud
ar laiku samazināt mušu jūrniecības spēkus. Līdz
ar to samazināsies arī mūsu kara flotei piedzīvojuši
speķi, kas nak no jūras krastu apdzīvotājiem, un būs
jāņem no citam šķirām cilvēki, kas apkalpos mūsu
kuģniecību un kara floti. Tas jūras valstī ir nevē-
lams virziens, tāpēc Augstajam namam katrā gadī-
juma ir pienākums uzņemties kuģniecības un jūras
krastu apdzīvotāju interešu aizstāvēšanu.

Mums jāatceras nesenie vēsturiskie notikumi,
mums jāatceras notikumi, kādi norisinājās La-
tvijas valsts dibināšanas laikā, kad mēs, bū-
dami izkaisīti pa svešām zemēm-, tomēr sapra-
tām savu- pienākumu un vēršami savus skatus
uz dzimteni, cenzdamies atrast ceļus un līdzekļus,
ka nodibināt mūsu pašu valsti. Tad mūsu jūrnieki,
lai kur viņi atradās, juta mums līdz un dzīvi pie-
dalījās šinī lielajā darbā. 1918. gadā, kad nacionā-
la padome bija sūtījusi Zigfridu Meierovicu uz Lon-
donu _ aizstāvēt _ tur nacionālās padomes viedokli
un_ mēģināt: panākt no Anglijas valdības līdzdarbību
mušu jaunās valsts nodibināšanā, Latvijas kuģinieki

. bija tie, kas nelaiķim Meierovicam deva ievēroja-
mus līdzekļus, lai tikai šis mūsu nacionālās pado-
mes sūtītais valsts vīrs varētu izpildīt savu pienā-
kumu un varētu Anglijā mēģināt realizēt nacionālās
padomes lēmumu, kas bija pieņemts Valkā jau 1917.
gada, kad pirmo reizi proklamēja Latvijas valsti.
Ta tad kuģinieki bija nomodā par mūsu valsts dibi-
nāšanas lielo darbu jau pašā sākumā un rūpējās gan
ar saviem materiāliem līdzekļiem, gan ar saviem
padomiem par to, lai mūsu tauta savu lielo darbu va-
rētu piepildīt.

Man ar dziļu cieņu un ar dziju pateicību vēl jā-
piemin mūsu jūrnieki, kas mani kā Latvijas valsts

Krājumā Saeimas Stenografu
birojā Rigā. Saeimas laukumā.

pārstāvi dienvidosatbalstīja kritiskā brīdī 1920. ga-
da, kad Latvijas pārstāvniecība no visām pusēm bi-
ja apdraudēta, kad mana dzīvība bija apdraudēta
gan no lielinieku puses, gan arī no Deņikina varas
puses. Tanī brīdī kuģa „Chr,istian Nebe" vadītājs,
kapteinis Miķelis Veide, pirmais mašīnists P. Bēr-
ziņš, stūrmanis K Priede un pat igauņu stūrmanis E.
Paals saprata Latvijas pārstāvniecības grūto stāvokliun nāca man palīga gan ar padomiem-, gan ar līdze-
kļiem, tanī brīdī, kad mušu pagaidu valdība veda
lielus karus, kad musuArlietu ministrija bija nodar-
bināt^

ar lielu diplomātisku jautājumu atrisināšanu
iekšēja dzīve, ta ka viņa nevarēja man nākt palīgā
un sūtīt kaut ceļanaudu -— es ar šo jūrnieku pa-
līdzību varēju izglābties. Tanī brīdī kuģinieki sirsnī-
gi nāca Latvijas pārstāvniecībai palīgā un izpestīja
mani no draudošam briesmām. Katrā gadījumā
valsts dzīve lieli patriotiski darbi ir jāatceras, tā-pēc ari es šodien, Latvijas valsts pastāvēšanas lai-
ka ar lielu gandarījumu, pieminu mūsu jūrniekus.

Mūsu valsts pienākums ir — skatīties uz šopatriotu _ šķiru, uz šo ražojošo šķiru, kas smeļ lie-
las bagātības no- juras dziļumiem, kas dod mums
ārzemju valūtu; mušu valsts_ pienākums ir būt no-
moda par visiem šiem gar mušu plašo jūrmalu dzī-
vojošiem pilsoņiem — kā par viņu labklājību, tā
arī par viņu saimniecisko stāvokli.

Diemžēl, mums jāatzīmē, ka jūrniecības, kuģ-
niecības un zvejniecības darbi ar katru gadu sama-
zinās. Statistika uzrada skaitļus, kas liecina par to,
ka tagadēja krizes laikam-usu kuģniecība ļoti cieš,
ka ta tuvojas tādiem pārbaudījumiem, kur jāsauc
palīga _ valsts. _ Mūsu kuģniecība ir nonākusi kriti-
ska stāvoklī, tapec Augstajam namam jāpiegriež vis-
nopietnākā vērība tiem skaitļiem, kādus mums dod
kuģniecības statistika.

Vel 1928. gadā izgājušo kuģu skaits bija 4338 ar
2.015.124 netto tonnām, bet 1932. gadā izgājušo ku-
ģu skaits bija tikai 2623 ar 1.226.588 netto tonnām.
Ienākušo kuģu skaits 1928. gadā bija 4335 ar
2.014.962 netto tonnām', bet 1932. gadā — tikai
2625 _kuģi ar 1.234.815 netto tonnām. Tā tad 4 gadu
laika kuģu kustība samazinājusies gandrīz uz pusi,
un līdz arto ir samazinājusies gandrīz uz pusi arī
kuģu tonnaža. Tas ir draudošs kuģniecības stāvo-
klis juras valstis. Saprotams, ir samazinājusies cu-
kura, graudu un miltu ievešana no ārzemēm, kas ie-
spaido kuģu kustību. Arīvispasaules krize ir ār-
kārtīgi stipri ietekmējusi mušu jūrnieku dzīvi un ku-
ģu kustību. Tagad jādomā par to, kā meklēt un at-

rast jaunus ceļus un līdzekļus, lai glābtu apdraudēto
Latvijas kuģniecību.

Latvijas jūras kuģu tonnaža 1931. gadā par 40%
pārsniedza pirmskara stāvokli, bet šī gada aprīlī
tonnažas skaits bija jau noslīdējis uz leju un sama-
zinājies par 47o. Tas pats sakam-s par Latvijai pie-
derošo kuģu skaitu. Latvijas kuģu skaits 1931. ga-
da bija 153, 1933. gada pavasarī — 141. Vēl jā-
ievēro, ka lielie prečukuģi, kas agrāk pārvadāja
smagas kravas, piemēram, — _ koku lādiņus uz
Angliju un citam zemēm, tagad mušu valstī vairs ne-
ienāk. Līdz ar to ir samazinājies arī tonnažas
lielums. Tagad nak mazi kuģi ar mazu tonnažu, un
tas arī jāatzīmē.

Ar kuģu kustības samazināšanos samazinās ari
kuģniecībā nodarbināto strādnieku skaits. Veciem,
pieradušiem kuģniecības strādniekiem jāmeklē cita
aroda darbs,_ pie ka viņi nav pieraduši. Tas arī
jaevero, tapec var gadīties, ka arī no jūrnieku ap-
rindām nak bezdarbnieki, par kuriem mums agrāk
nenācās runāt.

Kuģu cenas krītas, bet mūsu latviešu jūrniekiem
arī šinī stāvoklī nav iespējams iegādāties labus ku-
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ģus. Ja viņi tagad pērk, tad pērk tādus kuģus, kas
jau ir bijuši kaut kādā katastrofā, kādā sadursmē,
kas savu cenu ir zaudējuši un par kuriem var mak-
sāt tikai nelielu naudu. Apstākļu pazinēji liecina,
ka mūsu kuģniecība tagad tikko, tikko turas virs
ūdens.

Šinī pašā laikā valsts ar saviem līdzekļiem 1ne-
var nākt kuģniecībai palīgā. Tas tomēr būtu jādara,
Mēs nedrīkstam- grūtā pārejas laikā šinī ziņā nolaist
rokas. Valsts vadībai jāatrod ceļi, kā atbalstīt kuģnie-
cību, lai mūsu jūras valsts -ievadītā satiksme ar tā-
lām, svešām zemēm netiktu traucēta, lai gadījumā,
kad atkal mūsu jūrniecība varētu uzplaukt, kad lie-
lā krize būtu pārdzīvota, mūsu- kuģus varētu ar visu
kuģu saimi laist tūlīt steidzamā jūrniecības un kuģ-
niecības darbā. Valdībai vajadzētu spert enerģiskus
soļus, lai celtu mūsu kuģniecību un dotu iespēju jūr-
niekiem iegādāt mūsu valstij ārzemju valūtu, lai do-
tu mūsu strādniekiem darbu un maizi.

Vēl jāsaka daži vārdi par likumdošanas darbu.
Līdz šim mūsu valsts vadība nav atzinusi par vaja-
dzīgu rūpēties par jaunu jūrniecības likumu izdo-
šanu. Mūsu kuģniecība vēl strādā veco Krievijas
likumu robežās. Šie vecie Krievijas jūrniecības no-
likumi ir novecojušies, mūsu valsts dzīvei tie vairs
nav piemēroti. To sevišķi sajūt jūrniecības depar-
tamenta kuģniecības nodaļa, kam katru dienu jā-
būt nomodā par mūsu kuģu kustību un stāvokli. Tā-
pēc ir ievadīta darbība, kas grib panākt jauna liku-
ma izstrādāšanu un izdošanu. Mūsu jūrniecības de-
partamenta kuģniecības nodaļa ir jau stājusies pie
sevišķa likumprojekta izstrādāšanas par jūras ostu
pārvaldīšanu, kurā paredzētas plašas tiesības ostu
valdēm un ostu padomēm, kādas tagad nav. Liku-
ma tagad nav paredzēti daudz un dažādi jautājumi,
kas būtu izšķirami tūlīt administratīvā kārtā. Ja
jāgriežas pie tiesas, tad tiesas process ir ļoti grūts,
un šinī gadījumā laiks necieš, kuģi dodas ceļā, un
jūrniecības departaments nekādā ziņā nevar palī-
dzēt tiem, kas būtu cietuši no vienas vai otras ku-
ģa kustības. No Augstā nama un valsts vadības at-
karāsies, cik steidzīgi virzīs uz priekšu likumu, ku-
ru patlaban grib izstrādāt, vai jau izstrādā jūrniecī-
bas departamenta kuģniecības nodaļa.

Reizē ar to lļkumā jānokārto arī kāds sasāpē-
jis zvejnieku jautājums, t. i. jautājums par to, kā
zvejniekiem dabūt atlīdzību par sabrauktiem tīkliem.
Tagad zvejnieki ir bezizejas stāvoklī; viņiem nav
iespējams ne tiesā, ne ari administratīvā kārtā ap-
turēt kuģus, kas ir sabraukuši viņu tīklus, viņu zve-
jas ierīces. Griezties tiesā un meklēt steidzīgu pa-
līdzību zvejniekiem nav iespējams. Civilprocesa
likumā nav tādu noteikumu, kas palīdzētu zvejnie-
kiem tikt pie atlīdzības, vai vismaz zaudējumu no-
drošināšanas. Ceļot prasības steidzamības kārtā,
viņi to nevar panākt. Likumā nav paredzēta nevie-
na iestāde, kas varētu uz laiku apturēt kāda ostā
iebraukuša ārzemju kuģa kustību un prasīt no ār-
zemju kuģa kādu zvejnieku prasībui nodrošināšanu.
Zvejnieki griezās pie jūrniecības departamenta un
lūdza nākt palīga, bet ne departamenta vadība, ne
ostas valde nevar viņiem palīdzēt, tāpēc ka nav tāda
likumakas dotu iespēju zvejniekiem šinī kritiskā
brīdī nākt palīga un aizturēt kuģi, kas zvejniekiem ir
nodarījis zaudējumus,, un prasītkādu nodrošinājur-
mu. Tapec Augstajam namam jānāk pretim jau ie-
vadītiem soļiem un- steidzamības kārtā jāizdod li-
kumi, kas nokārtotu jūrniecības un zvejniecības sa-
sāpējušos jautājumus, kādi ir radušies tagadējā kri-
zes laika. Mes esamatraduši īsto, pareizo ceļu at-
tiecībā uz_ lauciniekiem, uz lauksaimniekiem, kuri ir
mūsu lielāka ražojoša šķira, un, saprotams, tik pat
liela uzmanība mums jāpiegriež arī lielai ražojošai

juras saimei, kas apdzīvo mūsu 450 kilometru garo
juras krastu.

Progresīvā apvienība griežas pie Augstā nama
ar priekšlikumu un lūgumu ņemt vērā lielo jūras
saimes darbu un neļaut aiziet bojā mūsu vēsturiskai
kuģnieku saimei, kas senos laikos ir spēlējusi tik lie-
lu lomu satiksmes ziņā un jau Krišjāņa Valdemāra
laika ir atradusi tālus ceļus uz svešām zemēm un
malām. Augstajam namam jārūpējas, lai šī lielā
darba ļaužu saime, kas cēlusies no nabaga [audlm
— no ļaudīm, kas norūdīti darbā un ciešanās, no iz-
turība norūdītiem ļaudīm, lai šī saime varētu jopro-
jām turpināt savu lielo saimniecisko darbu. Pro-
gresīvās apvienības uzdevumā iesniedzu Augstajam
namam pie valsts budžeta IX daļas šādu pārejas for-
mulu:

„Saeima nolemj uzdot valdībai izstrādāt un ie-
sniegt Saeimai likumprojektu, kas dod ostas valdei
tiesības uz likumā paredzētu laiku aizturēt tādus ku-
ģus vai peldošus līdzekļus, kas nodarījuši bojājumus
kādam citam peldošam līdzeklim vai zvejas ierīcei."

Progresīvās apvienības vārdā lūdzu Augsto na-
mu šo pārejas formulu pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds . deputātam
Vinteram.

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Runāt par vispārējo finanču poli-
tiku nav sevišķas nozīmes, jo tā ne ar ko neatšķiras
no tas finanču politikas, kas bija 10 gadu atpakaļ.
To pašu turpina arī tagad. Protams, toreiz šo finan-
ču polītiku varēja veļ saprast, jo tad bija citādi laiki.
Tai laika varēja turēties pie viedokļa, ka visus, -iz-
devumus varēs segt ar nodokļiem,, vai nu paaugsti-
not vecos,_vai ievedot jaunus. Bet šī polītika neat-
bilst tagadējam' krizes laikam, tāpēc te finanču vadī-
bai bija jāiet citi ceļi.

Pieskaroties pašreizējam budžetam-, Finanču mi-
nistrijas

^
budžetam, mēs neredzam nekā jauna, izņe-

mot kredītoperāciju posteni; tāpēc arī rodas diez-
gan dibinātas šaubas par mūsu valsts turpmāko
saimniecisko stāvokli.

Viens no galveniem jautājumiem, kas acumirklī
ir dienas, kartība, un kas ir kļuvis akūts arī visās
citas valstīs, ir valūtas stabilitātes jautājums. Arī
mums šis jautājums nopietni jāapsver. Lai gan fi-
nanču ministris vēl vakar ir presē deklarējis, ka viņš
stāv un krīt par lata stabilitāti, tomēr Finanču mini-
strijas un ari atsevišķu ierēdņu darbi rāda pilnīgi
pretējo. Finanču ministrim šo nenormālo stāvokli,
vajadzētu novērst. Kā tas iespējams, ka Finanču
ministrijas žurnāls „Ekonomists", kura līdzstrādnieki
taču pa lielākai daļai ir Finanču ministrijas ierēdņi,
propagandēlata kursa nosišanu? Ja par lata kursa
nosišanu vēl varētu iestāties daži laikraksti, dažas
organizācijas, vai lielie parādnieki, tad tas būtu sa-
protams; bet kā par to var iestāties par valsts nau-
du izdots žurnāls, kura līdzstrādniekus arī algo ar
valsts naudu? Kā šis žurnāls var nodarboties ar
valsts saimniecisko pamatu graušanu? (Finanču
ministra /. Annusa starpsauciens.) — Nē, vēl tagad
tur ir bijuši_raksti, piemēram par Somiju, kur ar
skaitļiem mēģināts pierādīt, cik izdevīgi nosist lata
kursu. It visur izspīd tendence par to, kādus iegu-
vumus dotu lata kursa nosišana.

To_ oficiāli atzīstat ari Jūs un nopietnās saim-
nieciskas aprindas, ka lata kursa sagraušana ir bei-
gu sākums mūsu valsts saimnieciskā dzīvē. Ja tas
notiks, tad skaidrs, ka no chaosa, ko te propagandē
atsevišķas partijas, tik viegli izeju neatradīsim. Ja
ar to nodarbojas „Pēdējais Brīdis", ja ar to nodar-
bojas Brunners, kurš pats ir personīgi ieinteresēts
šinī lietā, tad tas ir saprotams, jo tas ir viņa galve-
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nais uzdevums; bet ta ka aiz viņa stāv zināmas diez-
gan- lielas politiskas grupas, tad rodas šaubas par
valdības nodomiem.

Šī parādība tomēr jānovērš un sabiedrībai no-
teikti jāpasaka, ka mums nekādas briesmas šinī ziņā
nedraud. _ Līdz ar to valdībai, budžetu izpildot, jā-
ievēro, kādiem izdevumiem līdzekli tiek izlietoti, tā-
pat arī jāseko, lai izdotu tikai tik, cik ienāk. Jāpra-
sa, lai valdība mazāk piegrieztos krēdita operāci-
jām, kas ir viens no bīstamākiem- posteņiem 1mūsu
valsts budžeta.

Runājot par «Ekonomistu", man ir nesaprotams
vel viens apstāklis. Es atrodu par nepielaižamu,ka
no visam kredītiestādēm, pat kooperatīvām- krāj-
aizdevu kasēm tiek pieprasīts, lai viņas obligātoriski
publicētu šai žurnalasavas bilances. Iznāk tā. ka
šīs kooperatīvas iestādes ar saviem sludinājumiem
uztur šo izdevumu, kurš, par rakstiem maksā aug-
stus honorārus. Es saprastu, ja prasītu publicēt bilan-
ces akciju bankām, krēdita sabiedrībām, bet taču ne
mazajam kooperatīvam- aizdevu kasītēm, kurāmnav
nekadas_ nozīmes šīs bilances publicēt. Tas rada
loti nevēlamu stāvokli; kooperatīviem šāda prasība
pilnīgi neizprotama, tāpēc valdība jālūdz šo parādī-
bu novērst.

Vēl sāpīga parādība ir ar mūsu bankām. Finan-
ču ministrijas banku nodaļai ir padota pārraudzība
par mušu krēdita iestādēm, bet šī pārraudzība acu-
mirkli attiecība uz dažām bankām ir diezgan viegla,
varētu pat teikt — nevērīga. Neraugoties uz to, ka
ir izdots likums, ka bankām 1 jākārto izmaksas nogul-
dītajiem, mums k tādas krēdita iestādes, kas ar to
absolūti nerēķinās. Kredītiestāžu biedri, noguldītāji
ir griezušies pie banku nodaļas vadības ar lūgumu
revidēt, pārbaudīt, kāds stāvoklis šinīs bankās acu-
mirklī k._ Tas bija nepieciešams, lai izbēgtu no tā-
dam lietam, kādas ir radušās ar Lombardbanku, ar
„Zelta latu", kur apkrāpti simtiem noguldītāju, kas
ir zaudējuši savus noguldījumus.

Ir, piemēram, Rīgā viena kase — tirgotāju sav-
starpēja kredītbiedrība, kas absolūti ne ar ko nerē-
ķinās. Nekādi pastāvošie likumi par noguldījumu iz-
maksu viņai- nav spēkā, tāpat arī viņa neievēro ne-
vienu Finanču ministrijas norādījumu. Man- ir vai-
rāk iesniegumu, no kuriem redzams, ka Finanču mi-
nistrijas
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banku nodaļa nav spērusi nekādus soļus, lai

aizsargātu un nodrošinātu noguldītāju intereses. Tas
ir viens ļoti nopietns un svarīgs jautājums. Katrā
ziņa šeit būtu jāprasa, lai Finanču ministrijas vadī-
ba par to painteresētos un mēģinātu šo jautājumu
nokārtot, lai nevietā nebūtu jācieš nevainīgiem, no-
guldītajiem.

Ir vēl viena savāda parādība, kas arī Finanču
ministrijas, vadībai būtu jācenšas novērst. Par mū-
su muitas departamentu pēdējā laikā ir atklājušās
lotl nevēlamas parādības kontrabandas lietās. Šīs
kontrabandas lietas ir plašas, tanīs lielā mērā ie-
jaukti arī muitas departamenta ierēdņi. Ilgāku laiku
ir notikušas lielas kontrabandas, operācijas, veselas
noliktavas ir bijušas piepildītas ar kontrabandas pre-
cēm-, bet muitas departaments nekā par to nav zi-
nājis. Tādu gadījumu nav maz, tādu gadījumu pēdē-
jā laikā ir bijis- vairāk.

Tagad nu rodas jautājums, vai tas ir pielaižams.
Vai šeit nebūtu jāsaka savs noteikts vārds ari finan-
ču ministra kungam, lai muitas departamenta darbi-
nieki piegrieztu lielāku vērību savu pienākumu izpil-
dīšanai. Tādas lietas, kur kontrabandas operācijās
ir_ iejaukti arī augstākie muitas ierēdņi, kungi, ir vai-
rāk kā skandāls.

Es negribu aizkavēt Augstā nama uzmanību vēl
ar citiem jautājumiem, gribu tikai aizrādīt, ka pie
Finanču ministrijas budžeta es iesniedzu priekšliku-

mu, kas izies, uz zināmu summu lietderīgu pārkārto-
šanu. Es lūdzu Augsto namu samazināt summas,
kas paredzētas Ministru kabineta rīcībā neparedza-
mam' vajadzībām.

Mums ir diezgan bēdīgi piedzīvojumi ar šī fon-
da izlietošanu. Šis fonds ir izlietots dažām labām
.vajadzībām, bet arī loti daudz tādām' vajadzībām,
kuramnav nekādas- nozīmes kādas summas atvēlēt.
Lielāka dala ir aizgājusi koalicijas partiju, grupu, uz-
ņēmumu, organizāciju pabalstiem, t. i., lai varētu
dabūt attiecīgā gadījumā vajadzīgās balsis.

Šinī postenī paredzēta ļoti liela summa —- Ls
1.600.000.—. Es domāju, ka neparedzētas vajadzī-
bas neviena normālā budžetā neprasa paredzēt tik
lielu summu. Var būt runa par kādu nelielu sum-
mu, kādu varētu paredzēt valdībai neparedzamām
vajadzībām. Saeimai ir tiesības un pienākums' no-
teikt zināmas robežas šim fondam1. Patiesībā šo
fondu varētu pa pusei likvidēt, bet tas nav darīts.
Es iesniedzu priekšlikumu samazināt šo fondu par
Ls 40.000.— un par šo summu pavairot izmaksas,
kas izsniedzamas trūcīgiem 18. marta likuma dēļ
cietušiem agrākiem noguldītājiem. Valdība ir pare-
dzējusi šim postenim ļoti niecīgu summu — tikai Ls
80.000.—, bet, kā zināms no kommisijās darbības,
kas šogad strādā, tad jau uz tām summām, kas bija
paredzētas pagājušā gadā, ir iesniegts pāri par 13.000
lūgumu. Ja tos gribētu apmierināt, izsniedzot tikai
vidēju izmaksu, tad būtu iespējams apmierināt tikai
Vs. Lai šiem cilvēkiem, kuriemjācieš par neko, ku-
riem jācieš citu cilvēku mantrausības dēļ, dotu ie-
spēju kaut cik saglābt savu stāvokli, pabalstus ne-
pieciešams paaugstināt. Šinī nolūkā būtu jāizdara
pārkārtošana, un šis postenis jāpaaugstina. Ar to
neradīsies nekādi sarežģījumi vai grūtības saimnie-
ciskā dzīvē. Es ceru, ka Augstais nams šo dibināto
priekšlikumu pieņems.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kaupiņam.

_ H. Ķaupiņš (sociāldemokrāts): Neredzīgo insti-
tūta apmāca neredzīgos amatam, un daudzi izmācās
savu amatu visai labi. Bet kad nu viņi savu amatu
ir izmācījušies, viņi nevar uzsākt patstāvīgu dzīvi,
tapec ka pa lielākai tiesai šie cilvēki ir trūcīgi, naba-
dzīgi un nevar iegādāties attiecīgo amata ierīci.
Agrakos_ gados Tautas labklājības ministrijas- sociā-
las apgādības departamenta budžetā bija zināmas
summas, no kurām varēja izmaksāt pabalstu nere-
dzīgiem;, kas uzsāka savu patstāvīgu dzīvi. Tagad,
janemaldos, pēdējos divos gados šī summa ir ainullē-
ta, un šie neredzīgie amatnieki paliek it kā uz sēkļa.
Bieži vien par to pienāk sūdzības. Tāds stāvoklis ir
netaisns, tāpēc mēs domājam, ka šogad vismaz 10
cilvēkiem vajadzēto paredzēt _ kādu naudas summu,
lai viņi varētu uzsākt savu dzīvi, nodarboties ar ne-
redzīgo institūtā iemācīto amatu. Mēs liekam 1priekšā
paredzēt šogad šai vajadzībai 3000 latu, rēķinot, ka
katrs no šiem neredzīgiem amatniekiem,, atstājot in-
stitūtu un uzsākot savu patstāvīgu dzīvi, dabū
200—300 latu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pastoram.

A. Pastors (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija) : Augstais nams! Nav šaubu par to, ka lauk-
saimniecības ražojumu cenas ir kritušās, bet tiem
ražojumiem, kas jāpērk lauksaimniekiem, cenas ne
tikai nav kritušas, bet ir pat pacēlušās, ievedot da-
žādas muitas u. t. t. Lai daudz maz izlīdzinātu star-
pību, valsts dara pareizi, ka piemaksā lielākas sum-
mas par lauksaimniecības ražojumiem, lai tādā kār-

33*
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ta varētu pacelt arī lauksaimniecības ražojumu ce-
nas.

Valsts ir nākusi pretim lauksaimniekiem, pie-
maksājot milzīgas summas par viņu ražojumiem, se-
višķi Jiem ražojumiem, ko eksportē uz ārzemēm.
Piemēram-, par sviestu pagājušajā gadā ir piemaksāts
vairāk desmit miljonu latu; šinī gadā tāpat paredzēts
dot lielas piemaksas. Valsts grib dot piemaksas arī
kartupeļu ražotājiem. Ir aprēķināts, ka 1° spirta ra-
žošana Latvijā izmaksā 10,5 santimi, bet valdība ir
ar mieru eksportēt uz ārzemēm par 3—4 santimiem
grādu.

Pie mums piemaksā arī tādiem lauksaimniecī-
bas ražojumiem, kuru pietrūkst vietējam 1patēriņam-,
piemēram cukuram. Līdz šim mēs ievedām cukuru
nevis tāpēc, ka paši nevarētu izaudzēt cukurbietes,
bet gan tāpēc, ka irruums nav fabriku, kas cukurbie-
tes pārstrādātu cukurā. Protams-, ir izdevīgi un
taisnīgi, ja valsts nāk pretim šādiem lauksaimniecī-
bas ražojumiem un gādā par to, lai vismaz varētu
apmierināt vietējo patēriņu. Valsts budžetā šim no-
lūkam Finanču ministrija ir paredzējusi vienas jau-
nas cukura fabrikas celšanai Ls 1.027.320.—. Pēc
mūsu frakcijas domām vienas cukura fabrikas celša-
nai ievada darbiem šī summa ir par lielu, jo cukura
fabrikas ceļ uz krēdita. Lai būtu līdzekļi ne tikai
vienas cukura fabrikas, celšanai, bet lai varētu uzcelt
vairāk cukura fabriku, es savas frakcijas vārdā lū-
dzu Augsto namu tekstu — jaunas cukura fabrikas
celšanai — grozīt tā: jaunceļamām cukura fabrikām-.
Ar to būtu panākts tas, ka varētu celt vairāk cuku-
ra fabrikas. (Starpsaucieni.) Varētu celt cukura
fabriku arī Latgales centrā, kur ir izdevīgi audzēt
cukurbietes. (Starpsaucieni.) Tur ir lēts darba
spēks, un arī apkārtne ir ļoti izdevīga. Tad būtu ie-
spējams celt cukura fabriku arī Rēzeknē, vai arī ci-
tos Latvijas apvidos, kur tās būtu vajadzīgas. Tādā
kārtā varētu apmierināt vairāk cukurbiešu audzētā-
ju. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Oskaram Gulbim.

0. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija): Ir
izcēlies jūrnieku streiks, cik man zināms — arī uz
diviem valdības kuģiem — „Gaujas" un „Imanta",
sakarā ar jūrnieku prasību, lai algas tiktu palielinā-
tas līdz 1930. gadā saņemtajām- algām. Tagad algas
ir stipri pazeminātas. Jūrniekiemmaksā vairs tikai
30%—50% no 1930. gada jūrnieku darba algām. Lai
panāktu jūrnieku prasības izpildīšanu par algu palie-
lināšanu, t. i. atjaunošanu līdz 1930. gada algu apmē-
ram, arī izcēlās šis streiks, jo neviens kuģa īpaš-
nieks nav piekāpies šīs prasības priekšā un arī ne-
piekāpsies bez streika.

Es jau minēju, ka streiks ir izcēlies arī uz valdī-
bas kuģiem. Šo kuģu administrācija aizbildinās, ka
budžetā neesot paredzētas summas šādam algas at-
jaunojumami. Sakarā ar to strādnieku un zemnieku
frakcija iesniedz priekšlikumu pie Finanču ministri-
jasbudžeta pielikuma VI daļas § 1 — operatīvās da-
ļas peļņas, lai šīs daļas summa tiktu palielināta par
50.980 latiem, t. i. apmēram par tādu summu, kas
ļautu palielināt uz valdības kuģiem kalpojošo jūrnie-
ku tagadējās algas līdz 1930. gada algas apmēram-.
Šosummu vajadzētu ņemt no 100. paragrāfā minētā
fonda neparedzētām vajadzībām.

Valdība no saviem kuģiem gūst peļņu. Viņa pel-
nī lielas summas, un šīs summas būtu jāizlieto jūr-
nieku atalgošanai un ne vienkārši buržuāzijas lauku
lielsaimnieku un kuģu īpašnieku pabalstīšanai.

Kuģu īpašnieki saņem katru gadu prāvus pabal-
stus un bez tam arī paši nopelnī miljonus, taču uz
jūrnieku rēķina. Mēs redzam, ka daudz rēderejas

pērk viena kuģi pēc otra! Sākumā, kad tādas rēde-
rejas nodibinājās, bija tikai pāris kuģu; lOgadu at-
pakaļ nebija ne 10 kuģu. Tagad jau ir 80. Tā mēs re-
dzam, ka nav iemesla brēkt: krize, krize. Pelņa ir
diezgan liela. Ja tagad kuģniecībā var runāt par krizi
un sūdzēties, ka peļņa ir daudz mazāka nekā bija to-
reiz, kad navigācija bija daudz stiprāka, kā piemēram
1926. un 1927. gadā, tad nav pielaižams, ka nevar
vairs nopelnīt tik daudz kā agrāk, un javainīga krize,
tad nevar visu uzkraut uz jūrnieku pleciem;, uzlikt uz
to strādnieku rēķina, kas ir nodarbināti uz kuģiem,
tiem, samazinot algu līdz nabadzībai. Tāpēc arī izcēlās
jūrnieku streiks, neviskaut kāds jūrnieku dumpis, bet
oikonomīisks streiks ar prasību paaugstināt darba al-
gas. Tāpēc mēs arī iesniedzam priekšlikumu, lai ne-
varētu atrunāties, ka, lūk, budžetā vajadzīgās sum-
mas nav paredzētas.

Ja buržuāzija noraidīs mūsu priekšlikumu mak-
sāt jūrniekiem 1930. gada algas, tad to redzēs arī
jūrnieki, kam, varbūt, tagad ir illūzijas, ka, varbūt,
tikai budžets ir vainīgs, bet ka Saeima dos visu, kas
nepieciešams. Mēs neticam, ka mūsu priekšlikumu
pieņems; un arī turpmāk jūrniekiem būs jānes viss
krizes smagums — tāpat kā līdz šim, ja viņi nepie-
spiedīs savas prasības izpildīt; mēs tomēr iesnie-
dzam šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zaķim. Deputāta Zaķa nav zālē. Debates izbeig-
tas. — Vārds referentam.

Referents J. Birznieks: Augsti godātie deputā-
tu kungi! Budžeta kommisijā ir skatījusi cauri de-
putātu kungu iesniegtos priekšlikumus sekojošā kār-
tībā.

'Deputāts Celms liek priekša § 92. pabalstus baz-
nīcām strīpot un šo summu pielikt 99. paragrāfa 9.
punktam — laukstrādnieku dzīvokļu izbūvei, šinī
paragrāfā tagad ir 20.000 latu, bet, pieliekot minēto
summu, būtu 110.920 latu. Šis deputāta Celma
priekšlikums budžeta kommisijā ir noraidīts.

Deputāts Pastors ir iesniedzis priekšlikumu §
69., tek. Nr. 501, 9. punkta tekstu — jaunceļamai cu-
kura fabrikai — šos vārdus izteikt nevis vienskaitlī,
proti — vienai fabrikai, bet daudzskaitlī. Kommisijā
šo priekšlikumu apsprieda, jau budžetu caurskatot,
un tāpēc tagad to vairs neapskatīja. Man budžeta
kommisijās vārdā jāizsakās pret šo priekšlikumu.
Deputāta Pastora priekšlikums nobalsojams pie Fi-
nanču ministrijas ārkārtējiem izdevumiem.

Deputāts Oskars Gulbis liek priekšā Finanču
ministrijas VI pielikumā § 1. — operatīvās daļas
peļņa, valsts kuģu pārvaldes ieņēmumi — pavairot
ar atņemšanu no § 100. par 50.980 latiem. Šī sum-
ma likta priekšā tāpēc, lai kuģu pārvalde ar to va-
rētu palielināt jūrnieku algas. Budžeta kommisijā
šis priekšlikums noraidīts.

Deputāts Ķaupiņš liek priekšā IX daļā no § 100.
atņemt 3000 latu un tos pielikt pie § 35. — pabalsti
neredzīgo institūta audzēkņiem, kuri izmācījušies sa-
vuamatu. Te ir lūgums izsniegt pabalstus šiem au-
dzēkņiem, lai viņi varētu uzsākt iemācīto amatu.
Budžeta kommisijā šo priekšlikumu pieņēma.

Deputāts Dukurs liek priekšā no § 100. noņemt
45.000 latu, un pārnest tos uz Finanču ministrijas
ārkārtējo izdevumu budžetu, tek. Nr. 477, v. 27.,
§ 20. .— latviešu teātriem Rīgā. Šis priekšlikums
budžeta kommisijā pieņemts.

Deputāts Vinters liek priekšā tek. Nr. 309, § 100.
samazināt par 100.000 latu, un šo summu pielikt
§ 92., pkt. 10 — pabalstļ trūcīgiem un 18. marta li-
kuma dēļ cietušiem agrākiem naudas noguldītājiem.
Šis priekšlikums kommisijā noraidīts.



1033 Latvijas Repablikas IV Saeimas VI sesijas 25. sēde 1933. gada 30. jūnijā. 1034

Deputāts Trofimovs liek priekšā no § 100. —fonda neparedzētam vajadzībām — noņemt 10.000
l_atu, un šo summu pārskaitīt uz Finanču ministrijas
ārkārtējo bud_žetu, tek. Nr. 477, § 20., ievedot jaunu
7. pantu ar šādu tekstu — sabiedrībai „Krievu drā-
mas teātris" — 10.000 latu.

Es Jūdzu Augsto namu šos priekšlikumus pie-ņemt tāda veida, ka par tiem nobalsojusi budžeta
kommisijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie kārtējo izde-
vumu IX daļas — Finanču ministrijas — iesniegts
vairāk priekšlikumu. 4 no tiem paredz § 100. —
fonda neparedzamām vajadzībām samazināšanu;
viens attiecas uz tek. Nr. 480. Priekšlikumi samazi-
nāt § 100. — fondu neparedzamām vajadzībām —
ir šādi.

Deputāts R. Dukurs liek priekšā
tek. Nr. 309, v. 81., § 100. — ionds neparedzamām- vaja-

dzībām — samazināt par Ls 45.000.—, pārnesot šo summu uz
Finanču ministrijas ārkārtējo budžetu, IX dalu, tek. Nr. 477,
v. 21.. § 20., ievedot jaunu 6. pantu — latviešu teātriem Rīgā —Ls 45.000.—.

Deputāts S. Trofimovs liek priekšā:
„Tek. Nr. 309, v. 85., § 100. — fonds neparedzamām va-

jadzībām — samazināt par Ls 10.000.—, pārnesot šo summu
nz Finanču ministrijas ārkārtējo budž., tek. Nr. 477, v. 27.,§ 20., ievedot jaunu pantu 7. — sabiedrībai „Krievu drāmas
teātris" — Ls 10.000.—."

Deputāts H. Ķaupiņš liek priekšā:
„Tek. Nr. 309, § 100. — fonds neparedzamām- vajadzī-

bām — samazināt par Ls 3000.—, paaugstinot par šo summu
ārkārtējo izdevumu IX dalu, §35., punktu, 3. — pabalsti ne-
redzīgiem, kas neredzīgo institūta izmācījušies amatu un uz-
sāk patstāvīgu dzīvi."

Deputāts J. Vinters liek priekšā:
„Tek. Nr. 309, v. 85., § 100. — samazināt par Ls 40.000—,

pārnesot šo summu uz Finanču ministrijas ārkārtējiem izde-
vumiem, tek. Nr. 480., v. 83., § 92., pkt. 10. — pabalsti trūcī-
giem 18. marta cietušiem un agrākiem naudas noguldītā-
jiem —."

Deputāts Oskars Gulbis liek priekšā:
-Pielikumā Nr. VI, § 1. — operatīvās dalās pelņa — pa-

lielināt par Ls 50.980.—.
Radīt § 3. unJLs 50.980.— izlietot priekš strādnieku dar-

ba algas paaugstināšanas. Minēto summu īiemt no izdevumuIX dajas, § 100. — fonds neparedzamām vajadzībām."

Deputāts J. Celms liek priekšā:
„Tek. Nr. 480,_ v. 72., § 92. — dažādi pabalsti — strīpot

1.—6. pantā paredzētas summas Ls 90.920.— kopsummā, palie-
linot par šo pašu summu tek. Nr. 484, § 99., p. 9. — lauk-
strādnieku dzīvokļiem, t. i. liekot Ls 20.000.— vietā Ls
110.920.—."

Tagad sākam balsot, pie kam man jāpiezīmē, ka
vispirms es likšu uz balsošanu abus priekšlikumus
par § 100. samazināšanu par labu teātriem, t. i. de-
putāta R. Dukura priekšlikumu par 45.000 latu at-
vēlēšanu latviešu teātriem Rīgā un deputāta S. Tro-
fimova priekšlikumu par 10.000 latu atvēlēšanu krie-
vu drāmas teātrim. Pie šiem priekšlikumiem depu-
tāti J. Korņiļjevs, S. Trofimovs u. c. iesnieguši
priekšlikumu —

priekšlikumus par pabalstiem teātriem nobalsot aizklāti.

Vispirms likšu uz balsošanu aizklātā balsošanā
deputāta Dukura priekšlikumu, pēc tam — deputāta
Trofimova priekšlikumu. Kommisijā deputāta Du-
kura priekšlikums ir pieņemts, bet deputāta Trofi-
mova priekšlikums — noraidīts. — Lieku uz balso-
šanu deputāta R.Dukura priekšlikumu, kas kommi-
sijā pieņemts. Lūdzu izdalīt zīmītes! Tie, kas bal-
so par deputāta Dukura priekšlikumu, atstāj uz zī-
mītes „par"; kas balso pret — atstāj „pret"; kas

atturas — atstāj „atturas"; baltas zīmītes uzskatīspar nederīgam. Vai visi ir saņēmuši zīmītes? Vai
visi ir izpildījuši zīmītes? — Lūdzu salasīt zī-
mītes! — Vai visi ir nodevuši zīmītes? Jau-
nas zīmītes neviens nepieprasa? Iebildumu, ne-
viens neceļ? Ludzu saskaitīt zīmītes! — Bal-
sošanas rezultāts: pavisam izdalītas 74 zīmītes,
tik pat daudz saņemtas atpakaļ; par deputāta Duku-
ra priekšlikumu nodotas 49 balsis, pret to nodota 21
balss, atturējušies 3, 1 zīmīte nodota nederīga. De-
putāta Dukura priekšlikums pieņemts. —

Tagad nak nobalsošanā deputāta S. Trofimova
priekšlikums, kas kommisijā noraidīts. Lūdzu izda-
līt zīmītes! Balsošanas kartība: tie, kas balso par
deputāta Trofimova priekšlikumu, atstāj uz zīmītes„par"; _kas balso pret — atstāj „pret"; kas atturas— atstāj „atturas"; baltas zīmītes uzskatīs par ne-derīgam. (Sarunāšanas; troksnis; priekšsēdētājs
zvanī.) — Es lūdzu netraucēt balsošanas kārtību! —
Vai visi ir saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes izpildī-
tas? Ludzu salasīt zīmītes! — Vai visi ir nodevuši
zīmītes? Jaunas zīmītes neviens nepieprasa? Ie-
bildumus neviens necel? Ludzu saskaitīt zīmītes! —
Balsošanas rezultāts: pavisam izdalītas 77 zīmītes,
tik pat daudz saņemtas atpakaļ; par deputāta Trofi-mova priekšlikumu nodotas 58 balsis, pret to nodots14 balsu, atturējies 1, un 4 zīmītes nodotas nederī-gas. Deputāta Trofimova priekšlikums pieņemts.

Talak nak nobalsošana deputāta H. Kaupiņa
priekšlikums, kas kommisijā pieņemts. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret deputāta Kaupiņa priekšliku-
mu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Kaupiņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Kaupiņa priekš-
likumu nodotas 47 balsis, pret to nodots 12 balsu.
Deputāta Kaupiņa priekšlikums pieņemts. —

Talak nak nobalsošanā deputāta J. Vintera
priekšlikums, kas kommisijā noraidīts. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Vintera priekšliku-
mu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret depu-
tāta Vintera priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par deputāta Vintera priekšlikumu
nodotas 39 balsis, pret — 32 balsis, atturējušies 5.
Deputāta Vintera priekšlikums pieņemts. —

Nobalsošana nak deputāta O. Gulbja priekšli-
kums, kas kommisijā noraidīts. Lieku to uz balso-
šanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Gulbja priekšlikumu. Par šo priekšlikumu nodotas
tikai 22 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Tas at-
krīt. — _

Talak nāk nobalsošanā deputāta J. Celma
priekšlikums, kas kommisijā noraidīts. Lūdzu na-
celties tos, kas ir par deputāta Celma priekšlikumu.
Par šo priekšlikumu nodotas tikai 24 balsis. Nepie-
tiekošs balsu skaits. Tas atkrīt. —

Bez tam_ vēl ir 3 referenta iesniegti redakcionā-
las dabas pārlabojumi, ko likšu uz balsošanu kopā
ar visu dalu:

„1) Tek. Nr. 335 pārnest no panta 1. uz pantu 2. — Ls
8800.—, liekot 1. panta skaitļa 537.330'.— vietā skaitli 528.530.—
un 2. panta skaitļa 391.375.— vietā skaitli 400.175.—;

2) pielikumā Nr. 18. — II. Zaudējumi. — kopsummas
348.790 vietā likt 342,790.—, un

3) tek. Nr. 477, § 20., pants 4., skaitļa 30.000.— vietā
likt 35.000.—."

Lieku uz balsošanu kārtējo izdevumu IX dalu
ar jaupieņemtiem un referenta priekšā liktiem pār-
labojumiem. Ludzu pacelties tos, kas ir pret kār-
tējo izdevumu IX dajas pieņemšanu pārlabotā vei-
da. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par kārtējo
izdevumu_ IX dajas pieņemšanu pārlabotā veidā.
Beidzotludzu paceltiestos, kas atturas no balsoša-
nas. Tadu nav. Par kārtējo izdevumu IX dalās pie-
ņemšanu pārlabota-veida nodotas 44 balsis, pret tās
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pieņemšanu nodots 30 balsu. Kārtējo izdevumu IX
dala pārlabotā veidā pieņemta.

Kārtējo izdevumu X dala — Zemkopības
ministrija.
(Tek.

Nr. Ls Ls

X. Zemkopības ministrija.

a. Zemkopības departaments.

353 V. 48 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemak-

sas 1.929.532.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 240.125,— 2.169,657.—

354 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 295.500.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 78,500,— 374.000.—
355 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana 35.760.—

2 Satiksmes līdzekļu
uzturēšana . . . 4.500.—

3 Citi saimniecības iz-
devumi 29.620.—

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . . 5,200.— 75.080.—

356 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi . . ._ . 2.250.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 1.000.—

3 Sanitārie un ārst-
niecības piederumi 300.—

5 Mašīnas, ierīces un
darba rīki . . , 4.100.— 7.650.—

357 § 5. Eku pamatremonti ..... 45.900—
358 § 6. Izdevniecības izdevumi.

1 Grāmatas .... 4.000 —
2 Periodiski izdevu-

mi (piemaksas) . 3.400.—-
3 Pārskati, instrukci-

. jas, formulāri . . 4.000.— 11.400 —

359 § 11. Dalībunaudas un konferences.
1 Dalības naudas 9.100 —

360 V. 26 § 16. Kursi un priekšlasījumi.
1 Kursi 44.734.—

361 V. 24 § 18. Pabalsti sabiedriskām un pri-
vātām skolām.

2 Priekuļu lauksaim-
niecības vidussko-
lai 44.513.—

3 Divgadīgam lauk-
saimniecības sko-
lām 326.185.—

4 Kaucmindes mājtu-
rības semināram . 25.622.—

5 Rīgas lauksaimnie-
cības tautas augst-
skolai .... 8.614.—

6 Jaunatnes mazpul-
kiem .... . 17.223,— 422.157 —

362 V. 26 § 22. Ārpusskolas izglītības piemak-
sas un pabalsti.

4 Kursi un priekšlasī-
jumi 19.167 —

5 Lauksaimniecības li-
teratūras izdošanai 5,500,— 24.667 —

363 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju pensijas.

1 Valsts piemaksa pensiju fon-
dam 39.637.— .

364 V. 48 § 42. Lauksaimniecības veicināšanai.
1 Lauksaimniecības

būvniecības veici-
nāšana 35.330 —

3 Izstādes un sacen-
sības 8.000.—

4 Vaislas lopu iegā-
dāšana 18.750 —

5 Atljdzība par tran-
šeju nolīdzināšanu 5-OO0,—

Tek.
Nr. Ls Ls

6 Izmēģinājumi un pē-
tījumi . . . . . 5.700.—

7 Vaislas erzelu re-
ģistrācija . 1 . . 5.350.—

8 Meteoroloģiska tīkla
uzturēšana . . . 20.000.—

9 Kaitēkļu apkarošana 200.—
10 Sēklkopības veicinā-

šana 3.900.—
11 Lauksaimniecības

ražojumu propa-
gandai un reklā-
mai ārzemēs . . 5.000.— 107.230.—

365 § 43. Lauksaimniecības pabalsti.
1 Agronomiskā palī-

dzība . . . . . 425.000.—
3 Lopu audzētāju un

pārraudzības.
biedrībām . . _. 197.340.—

4 Biškopības veicinā-
šanai .. _... 1.000.—

6 Cīņa ar kaitēkļiem 18.374.—
7 Vaislas lopu reģist-

rēšana un cilts-
grāmatu sastādī-
šana 9.000.—

8 Izstādes un sacen-
sības 1.000.—

9 Dārzkopības veici-
nāšana 21.640.—-

10 Mašīnu koplietoša- ,
nas punktiem . . 11.500.—

11 Vaislas lopu iegā-
dāšana _ .... 95.000.— '

12 Izmēģinājumu ie-
stādēm- un atse-
višķiem mēģināju-
miem 62.876.—

13 Celmu un akmeņu
laušanai un spri-
dzināšanai jaun-
saimniecībās . . 16.670.—?

14 Lauksaimniecības,
kooperācijas un
lauksaimniecības
pārraudzības,
mājturības, zvej-
niecības u. c.
biedrību veicinā-
šanai 35.000.—

15 Piensaimniecības
veicināšanai . . 17.500.—?

16 Laukkopības pār-
raudzības biedrī-
bām 109.300.—

17 Prēmijas buļļu tu-
rētājiem .... 1.000.—

18 Paraugu lauciņu ie-
rīkošanai Latgalē 4.000.—

19 Paraugu pļavu ierī-
košanai Latgalē 4.000.—

20 Mājturības, pārrau-
dzības biedrībām 18.000.—-

21 Lauksaimniecības
un zvejniecības
ražojumu propa-
gandai 300.—

22 Molu izbūvei Nidas
un Medzes jūrmalā 2.000.—

23 Linkopības veicinā-
šanai 23.509.—

24 Cukurbiešu ražoša-
nas veicināšanai
Latgalē .... 5.000.—

25 Latvijas lauksaim-
niecības centrāl-
biedrība! cenu bi-
ļetena izdošanai 1.500.— 1.080.509.—

366 § 44. Lauksaimniecības ražojumu
eksporta kontrole.

1 Sviesta kontrole . 147.132 —
2 Olu kontrole . . . 3.753 —
4 Kartupeļu kontrole . 4.882.—
5 Augļu kontrole . . 3.484 —
6 Zivju un to nārstrā-

dajumu kontrole ? 3,869,— 163.120.—
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Tek.
Ls Ls

367 § 46. Zvejniecības un zivkopības
* veicināšana.

1 Izmēģinājumi ziv-
kopība un zvej-
niecībā 4.320 —

2 Pabalsti zivkopībai
un zvejniecībai . 6.600.—

3 Zivju vairošana . . 2.50O.—
4 Zvejniecības veici-

nāšana 7.666.—
5 Zvejniecības stati-

stika 2.400.—
6 Zvejniecības koope-

rācijas veicināšana 7.546.—
7 Zvejniecības fon-

dam , 150.000.— 181.032.—
368 § 51. Piemaksas dažādiem uzņēmu-

miem (pielikums Nr. 24)'.
10 Oktes zirgaudzēta-

vai 16.711.—
11 Svetciema zirgau-

dzētavai .... 8.192.—
12 Vestienas muižai . 3.506.—
13 Mārcienas muižai . 1.901.—
14 Dagdas, muižai . . 1.590.—
15 Ramkas muižai . . 1.927.—
16 Jaunpētermuižai . 2.210.— 36.037.—

369 V. 84 § 95. Nepareizi iemaksāto ieņēmu-
mu summu atmaksas . . . 50.000.—

Kopā . . . 4.801.910.—

Valsts izmēģinājumu u. c. iestādes.

370 V. 48 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 108.021.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 73.590.— 181.611.—

371 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 3.100.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 2,890,— 5.990 —
372 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uztu-
rēšana 4.920.—-

3 Citi saimniecības iz-
devumi 21.301.—

4 Ēku un telpu teko-
šais remonts . . 2.810 1.— 29.031.—

373 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi 870.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 2.000.—

5 Mašīnas, ierīces un
darba rīki . . . 9.400.— 12.270.—

374 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju- pensijas.

1 Valsts piemaksa pen-
siju fondam- . . . 3.062.—

2 Valsts piemaksa pen-
siju kasei . . 191.— 3.253—

375 V. 48 § 42. Lauksaimniecības veicināšana.
6 Izmēģinājumi un pētījumi . . 1.000,—

Kopā izmēģinājumu u. c.
iestādēm 235.155.—

Lauksaimniecības skolas.

376 V. 24 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 237.420.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 125.090,— 362.510.—

377 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceja izdevumi . . 2.480.—
2 Citi pārvalde izde-

vumi .... . 3.100.— 5.580.—
378 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uztu-
rēšana 54.050.—

3 Citi saimniecības iz-
devumi 6.220—

Tek.
Ls Ls

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . 4.350,— 64.620.—

379 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi 5.000 —

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 4,900.— 9.900—

380 § 15. Mācības materiāli . _ .... 6.520—
381 § 17. Ekskursijas un izstādes.

1 Ekskursijas .... 250.—
2 Izstādes .... 400.— 650.—

382 § 21. Pabalsti trūcīgiem- skolēniem,
stipendijas un internāti.

2 Stipendijas .... 32.000.—
3 Piemaksas internā-

tiem , 5,000.— 37.000.—
383 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 5,86-2,—
Kopā lauksaimniecības

skolām ....... 492.642 —

Lauksaimniecības muzejs.
384 V. 27 § 1. Atalgojumi.

2 Virsdarbi, brīva līguma pagai-
du darbinieki 300.—

385 § 3. Saimniecības izdevumi.
1 Ēku un telpu uzturēšana . . . 800.—

386 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
2 Zinātnes un mākslas priekš-

meti 400.—
Kopā lauksaimniecības

muzejam 1.500.—
Kopā 5.529.207.—
Paredzēts ietaupīt . . . 55.292,—
Kopā zemkopības depar-

tamentam 5.473.915.—
b. Meliorācijas departaments.

387 V. 48 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 163.550.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... 782.— 164.332,—

388 § 2. Pārvaldes, izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 27.000.—
2 Citi pārvaldes izde-

vumi .... . 10.000.— 37.000 —
389 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uztu-
rēšana 9.000—

3 Citi saimniecības iz-
devumi .... . 4.500.— 13.500.—

390 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi 1.300—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 300'.—

5 Mašīnas, ierīces un
darba rīki . . 1,000,— 2.600—

391 § 6. Izdevniecības izdevumi.
3 Pārskati, instrukcijas, formu-

lāri u. c. . . 500.—
392 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju- pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 3.325.—
Kopā ._ 221.257—
Paredzēts ietaupīt . . . 2.212,—
Kopā meliorācijas depar-

tamentam 219.045 —

c. Veterinārpārvalde.
393 V. 45- § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 347.399 —
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki . . . , , 6.158.— 353.557.—
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Tek. ' Ls Ls

394 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 20.000.—
2 Citi pārvaldes izde-

vumi .... . 10.694.— 40.694 —
395 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana 4.940.—

3 Citi saimniecības iz-
devumi 8.980.—

4 Ēku un telpu teko-
šais remonts . 1.540,— 15.460.—?

396 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi 30.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 500.—

3 Sanitārie un ārst-
niecības piederumi 2.075.—? 2.605.—

397 § 6. Izdevniecības izdevumi.
3 Pārskati, instrukcijas, formu-

lāri u. c 2.000.—
398 V. 33 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-

vīru un kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju fon-

dam 7.087.—
399 V. 45 § 38. Ārstniecības materiāli . . . 4.600—
400 § 40. Atlīdzība, par sērgās kritu-

šiem- un sērgu deļ nogalinā-
tiem lopiem 30.000'.—

401 V. 48 § 44. Lauksaimniecības ražojumu
eksporta kontrole.

3 Gaļas kontrole 24.106.—

Kopā . 470.109.—
Paredzēts ietaupīt . . . 4.701,—

Kopā veterinārpārvaldei . 465.408.—-
Kopā X daļai 6.158.368.—.)

Vārds deputātam Buševicam. (Deputāti stipri
sarunājas. Priekšsēdētājs zvanī.) — Lūdzu vairāk
uzmanības!

A. Buševics (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Zemkopības ministrijas budžets un polītika, kas aiz
šī budžeta slēpjas, satur visas tās negatīvas pazī-
mes, kuras satur valsts budžets vispār.

Kā jau vispārīgās debatēs aizrādīts, valsts bu-
džets ir nereāls. Mans frakcijas biedrs Menderis
atzīmēja, ka, salīdzinot tagadējo budžetu ar pagāju-
šo gadu budžetiem, viena viņa pozitīva parādība ir
tā, ka pati valdība oficiāli apliecina, ka budžets ir
nereāls, ka tanī uzņemtas summas, kas ne ar ko nav
segtas, bet izdevumu posteņos tomēr ir. Var strī-
dēties par šo iztrūkumu summu realitāti. Pēc ma-
niem aprēķiniem ari šis iztrūkums nav uzrādīts re-
āls. Spriežot pēc līdzšinējiem piedzīvojumiem, val-
dības uzrādītais iztrūkums, ap 20.000.000 latu, ja
budžetu mēģinātu realizēt, palielinātos vel par kā-
diem 10.000.000 latu, un Zemkopības ministrija, gal-
venā kārtā, ir tas resors, kam pietrūks summu lauk-
saimniecības piemaksām.

Budžets ir nereāls ne tikai savā izdevumu daļā,
bet arī ieņēmumu daļā, jo tanī paredzētie ieņēmumi
neienāks. To var teikt, atkal spriežot no līdzšinē-
jiem piedzīvojumiem. Pirmos 2 mēnešos ir_ ienācis
ne vairāk par 10.000.000 latu — stipri mazāk neka
iepriekšējā gadā. Ja tas tā turpināsies, tad droši
vien radīsies ap 10.000.000 latu iztrūkuma arī valsts
ienākumos. Bet visai tai lietai nav nekādas nozī-
mes: budžeta nerealitātei valdība centīsies tikt pāri
ar tā saucamo saimniekošanu «ienākumu robežās".
Tas nozīmē, kā to kāds labs budžeta pazinējs rak-
sturoja, ka valdība, „turoties ienākumu robežās", vi-
sus produktīvos izdevumus, kas nāk par labu maztu-
rīgām aprindām, nostrīpos, turpretim neproduktīvos

izdevumus atstās, lai pēc tam budžeta gadu noslēgtu
ar apmēram 20.000.000 latu lielu iztrūkumu.

Par Zemkopības ministrijas polītiku jāsaka, ka
tā būs tik pat nereāla, kā viņas- budžets — vispirms
nereāla tādēļ, ka uzstādītiem uzdevumiem' valstij ne-
pietiks līdzekļu, otrkārt nereāla tadel, ka tos mēr-
ķus, kurus zemkopības resors stāda savai politikai,
ar pēdējo nemaz sasniegt nevar.

Jau pirms gada man nacas aizrādīt, ka Zemko-
pības ministrija ir tas resors. pie kura der pakavē-
ties, runājot par to, ka intereses mušu valsts budžets
sastādīts. Zemkopības ministrija ir tā mušu valsts
iestāde, kurā valsts politikas šķiras raksturs izpau-
žas visatklātāk.

Šis šķiras raksturs izpaužas tagadēja budžeta,
tāpat kā pagājušā g_ada budžetā, vispirms piemaksu
polītika. Tagadējā budžeta piemaksām paredzēti
20 miljoni latu. īstenībā gan šīs piemaksas iznāks
vēl par 50%, t. i. par kādiem 10 miljoniem latu lie-
lākas, nekā tas minēts valdības budžeta projekta.
Bez šīm piemaksām par sviestu, bekonu, liniem, ko
maksā no valsts kases, ir vēl piemaksas, ko maskā
tieši patērētāji, kas izpaužas cietās cenas labībai,
cukurbietēm un citiem lauksaimniecības ražojumiem.

Izejot no līdzšinējiem piedzīvojumieni un apska-
tot piemaksas, kādas tagadējā budžetā paredzētas
gan slepenā, gan atklātā veidā, iznāk, ka piemaksu
summa ir aprēķināma uz 50.000.000 latu. Tas ir ze-
mu rēķinot. Šī summa sastādās šādā veidā.

Valdība uzpērk labību caurmērā 50.000 tonnu
gadā. Tik pat daudz no lauksaimniekiemir uzpirku-
ši pagājušā gadā, lai apmierinātu patērētājus._ privā-
tie uzpircēji. Maizes labības patēriņš tekošā gada,
domājams, ievērojami samazināsies, tā ka agrāko
100.000 tonnu vietā patēriņam vajadzētu uzpirkt
vairs tikai 75.000 tonnu. Bet arī tad piemaksu sum-
ma pie brīvām importa cenām līdzinātos 15.000.000
latu. Tas ir viens nodoklis, ko maksā patērētāji._

Otrs nodoklis ir — sviesta piemaksas, kurām
budžetā paredzēts 12.000.000 latu. Notecējušā pie-
maksu gadā, no 1932. g. 1. jūlija līdz 1933. g. 1. jū-
lijam bija jāizmaksā sviesta piemaksām 19.000.000
latu. Tagad šī summa varbūt drusku samazināsies,
bet tomēr savi 17.000.000latu būtu. Pie šīs summas
jāpieliek vēl kādi 3.000.000 latu klāt, ko, pateicoties
piemaksu politikai, patērētājs pārmaksā sviesta pār-
devējam tieši ne caur valsts kasi. Tā tad sviesta
piemaksas prasīs ap 20.000.000 latu, kas, saprotama
lieta, atkal nāks par sliktu patērētājam un nodokļu
maksātājam.

Tālāk — cukurbiešu piemaksas. Pagājušajā ga-
dā Latvijā ražots 25.000 tonnu, cukura, par ko pa-
tērētājs pārmaksājis 7,5 miljoni latu (cukurs impor-
tējot dabūjams par 15 santimiem kilograms, turpre-
tim Latvijas cukura pašizmaksa ir 45 santimi par
kilogramu). Šogad droši vien būs lielāka raža, un,
saprotams, ari piemaksu summa būs lielāka; tā var
grozīties ap 10.000.000 latu. Ja mēs tomēr pieņe-
mam tos pašus 7,5 miljonus latu pie 25.000 tonnu ra-
žas, ir tad uz katru cukurbiešu audzētāju (6228 pa-
gājušajā gadā) iznāk pārmaksāt pāri 1000 latu, kas
patērētājam taču jāatzīst drusku par sālītu.

Linu piemaksām arī būs vajadzīgi nevis
3.000.000 latu, kā budžetā paredzēts, bet turpat div-
tik liela summa. Tāpat arī bekona piemaksām, par
citām piemaksām nemaz nerunājot (kartupeļiem, ar-
mijas vajadzībām iepērkamām auzām u. t. t.). Tā
tad piemaksām 5O.000.000 latu rēķināt nav par
daudz.

To saņem lauksaimnieki, kuri saviem gada
strādniekiem izmaksā apmēram 21.000.000 latu, bet
mēneša un dienas strādniekiem — apmēram
9.0O0.000 latu, vai kopā — 30.000.000 latu. Tā tad
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ar piemaksām, ko lauksaimnieki iegūst no valsts un
patērētajā par saviem produktiem virs pasaules tir-
gus brīvām cenām, viņi var samaksāt strādniekiem
algu, atlicinot vel pāri savus 20.000.000 latu nodokļu
nomaksai; ar pēdējiem pietiek, lai nomaksātu visus
lauksaimnieku tiešos un netiešos nodokļus. Pie-
trūks^ varbūt tikai daži santimi šņabītim.

Luk, polītika, kas izpaužas pašreizējā budžetā.
Tā lauksaimniekiem dod lielus ienākumus tādos ap-
mēros, kaviņiem i strādnieki ir par brīvu, i nodokli
ir samaksāti.

Pie tam jāievēro, ka piemaksas saņem ne visi
lauksaimnieki. Finanču ministra oficiozs „Ekono-
mists" atzīstas, ka piemaksas par labību saņemot
ne vairāk kā 20%no mūsu lauksaimniekiem un proti
— turīgie saimnieki, kas labību var pārdot. Ari pā-
rējās piemaksas saņem ne vairāk kā % lauksaim-
nieku — atkal pa lielākai daļai turīgie lauksaimnieki.
20%' mūsu turīgo lauksaimnieku saņem apmēram3
/i no piemaksām, kas ar valsts tagadējo lauksaim-

niecības polītiku tiek atņemtas nodokļu maksātājiem
un patērētājiem.

Lauksaimniecības polītika, kādu piekopj Zemko-
pības ministrija, uzspiež savu zīmogu arī vispārējai
valsts politikai, un tā ir — turīgo pilsoņu polītika uz
plašu mazturīgo iedzīvotāju masu rēķina.

Parādības, kuras varētu apzīmēt vismaz par
mēģinājumu pacelt arī pārējo iedzīvotāju labklājību,
mēs Zemkopības ministrijas polītika neatrodam.
Ņemiet kaut sīkzemniekus, kaut apbūviešus, nerunā-
jot par rentniekiem un graudniekiem. Nav bijis no
Zemkopības ministrijas puses neviena mēģinājuma,
kas rādītu, ka viņai rūp arī to intereses; taču šie
cilvēki konā ar pārējiem lauku darba cilvēkiem sa-
stāda ap 2k no visa lauku iedzīvotāju skaita. Par
tiem Zemkopības ministrija savā polītika nav domā-
jusi.

Pavisam skandalioza izturēšanas no Zemkopī-
bas ministrijas puses novērojama attiecībā uz strād-
nieku jautājumu. 1927. gadā ir izdots likums par tā
sauktām ģimeņu māiinām, bet šis likums ilgu laiku
ir gulējis, un Zemkopības ministrija nav likusies par
to ne zinis. Tagad par to interesējas Tautas labklā-
jības ministrija. Lai pamudinātu strādniekus iet uz
laukiem, tā ir izstrādājusi proiektu par anbūves ma-
nnu celšanu. Bet kad vajadzēja dabūt kokus no
Zemkopības ministrijas, lai varētu sākt šīs mājiņas
celt, tad Zemkopības ministrija visiem līdzekļiem
tam pretojās — pretoiās tāpēc, ka nepatika veids,
Vadā to grib izvest Tautas labklājības ministrija.
Šis likums gul ari vēl tagad, tāpat kā viņš ir gulējis
līdz šim.

Ar to vien vēl nav pieticis. Ar lielu gandarīju-
mu paši lauksaimnieki atzīst, ka pagājušajā gadā vi-
ņiem ir izdevies nosist laukstrādnieku algas par ap-
mēram 35%'. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka uz
laukstrādnieku algu kopsummas rēķina lauksaimnie-
ki ir sev iesituši pagājušajā gadā ap 15.000.000 latu.
Tas tā vienā 1932. gadā.

Rodas jautājums, ar kādiem līdzekļiem tas pa-
nākts, un vai ar to ir pavairotas lauku strādnieku
darba iespējas? Nē, taisni otrādi! Darba iespēja ir
tikusi ierobežota ar ārzemju strādnieku ievešanu,
kas ir palīdzējusi nosist arī laukstrādnieku algas.

Jau lauksaimniecības kommisijā mēs protestē-
jām pret polītiku, kādu pret lauku darba tautu ved
lauksaimnieku organizācijas, kuras saņem pabalstus
no Zemkopības ministrijas. Uz šo organizāciju un
zemkopības ministra aizrādījumu, ka uz laukiem
trūkst strādnieku, man nācās aizrādīt, ka tās ir blē-
ņas. Statistika rāda, ka uz laukiem ir vēl pietiekoši
daudz svabadu darba roku. lai apmierinātu lauk-
saimniecības vajadzības pēc darba spēka.

_ Ulmaņa kungs savā grāmatā atzīst, ka lauk-
strādnieku skaits pēdējos gados esot samazinājies
par kādiem 50.000. Pēc zemnieku savienības uzska-
tiem liela daļa no šiem strādniekiem esot pārgājusi
rūpniecībā, kas mākslīgi veicināta. No statistikas
redzams, ka rūpniecības strādnieku skaits 1932. ga-
dā ir bijis tikai par kādiem 8000 cilvēku lielāks nekā
1924. gadā. Tā tad šeit tos 50.000 strādnieku neat-
rodam. Protams, viena dala no viņiem ar agrāro
reformu ir ieguvuši zemi, un tie no strādniekiem jā-
atskaita; bet ari šo skaits neizsmeļ augšminēto lauk-
strādnieku iztrūkumu. Pēc statistikas Kurzemē un
Vidzemē 1932. gadā, salīdzinot ar 1928. gadu, par
7000 mazinājies latgaliešu strādnieku skaits, bet to
vietā par 9000 pieaudzis uz laukiem pilsētu un ār-
zemju strādnieku skaits. Acimredzot, viena liela
dala no tiem laukstrādniekiem, kas lauksaimniecībā
pastāvīgi vairs nav nodarbināti, tomēr ir palikuši
turpat uz laukiem.

Pēc 1926. gada, kad sāka pastiprināti izcirst
mežus, tie palika uz laukiem kā meža strādnieki, at-
rodot vasarā nodarbošanos meliorācijas un ceļu dar-
bos, kuru izvešanai pirms krizes bija paredzētas
miljoniem lielas summas. Visi šie darbi, krizei iestā-
joties, atkrita, un tāpēc šie strādnieki palika bez
darba. Radās arī uz laukiem bezdarbnieku kadrs,
kas statistikā neparādījās tikai tāpēc, ka uz laukiem
statistika par bezdarbniekiem netiek vesta.

Šo lauku bezdarbnieku skaits, kopā ar pastipri-
nātiem strādnieku- atplūdiem no pilsētām (1928. g.
— 15.500, bet 1932. gadā — jau 24.000), ir vairāk kā
pietiekošs, lai, atbrīvojot visus ārzemju strādniekus
no darba, mums tomēr uz laukiem vēl paliktos lauk-
strādnieku pārpalikums. Ja mēs vēl ievedām ār-
zemju laukstrādniekus — un šo ievesto strādnieku
skaits, salīdzinot ar 1928. gadu, šogad ir par 3000—
4000 lielāks, tad nevis laukstrādnieku trūkuma dēļ,
bet — lai nosistu strādnieku algas un pasliktinātu
darba apstākļus.

Šeit man jāsaka, ka neviens cits kā nacionālās
atmodas valdība — nekrīt svarā, vai pirmais vai
otrais viņas izdevums — satversmes 81. panta kār-
tībā ir izdevusi noteikumus, ka ārzemju strādniekiem
ārstniecības palīdzība vairs nepienākas. Ja tie pa-
liek slimi, lai viņi paši zina, ko dara, Viņus var
izsviest laukā, lai paši zina, kur paliek. Pats par
sevi saprotams, ka darba apstākļu pasliktināšana
ārzemju strādniekiem ir pirmais solis darba anstākju
pasliktināšanai arī vietējiem strādniekiem. Ejot uz
staciju, jūs redzat uzrakstu: ,.Apzinīgs Latvijas pil-
sonis pērk vienīgi Latvijas ražojumus!. Tam apak-
šā vajadzētu parakstīt zemnieku savienības devīzi:
„Apzinīgs Latvijas lauksaimnieks strādā tikai ar ār-
zemniekiem, kurus vieglāk izmantot".

Šī šķiras polītika un, es gribu teikt, diezgan
šaurā šķiras polītika ir novedusi pie tā, ka pēdējos
2 gados tautas ienākumi ir ievērojami pārerupēju-
šies. Es neteikšu, ka turīgai pilsonībai tie būtu au-
guši, bet samērā ar tagadējiem tautas ienākumiem
mantīgā pilsonība no tiem saņem daudz lielāku dalu,
nekā tas bija agrāk. Strādniecība vien pēdējā 1932.
gadā, nerēķinot to, ko viņa ir pārmaksājusi, pateico-
ties lauksaimniecības piemaksu politikai, par pro-
duktiem ir zaudējusi ap 100 miljonu latu, no kuriem
uz bezdarbniekiem krīt apmēram 30 miljonu latu
un 15 miljoni latu uz tiem, kas nodarbināti tieši lauk-
saimniecībā.

Ja tagad pajautājam, vai tautas ienākumu pār-
kārtošana ir devusi tautsaimniecisku efektu, kas to
varētu attaisnot, proti — vai tā ir ievadījusi taut-
saimniecības atveseļošanos no krizes, tad jāsaka, ka
tas tā nav. Vispirms jāatzīmē, ka tautas ienākumi
ne tikai nav vairojušies, bet ir kritusies — pēc pa-



1043 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 25. sēde 1933. gada 30. j ū n i i ā. 1044

virša aprēķina par kādu trešo dalu; un viņi ir ne
tikai kritusies, bet turpina samazināties arī vēl tā-
lāk, j !

Lielsaimnieku un lielrūpnieku ienākumi nekrītas,
bet tautas ienākumi turpina kristies. Tas izpaužas
arī valsts ienākumos — šogad pirmajos divos mē-
nešos to ir ienācis stipri mazāk, nekā pagājušajā ga-
dā. Tas izpaužas, tālāk, tirdzniecības sašaurinā-
šanā. Ja pagājušajā gadā mūsu tirdzniecība bija
sašaurinajusies jau uz trešo dalu, no tā, kas kādreiz
bija, tad tagad pirmajos 5 mēnešos tā ir sašaurina-
jusies vēl tālāk un sastāda vairs tikai ceturto dalu
no apgrozījuma pirms krizes. Visinteresantākais ir
tas, ka tekošajā gadā ārējā tirdzniecības apgrozība
ir samazinājusies uz eksporta rēķina, bet ne uz im-
porta rēķina. Imports nav samazinājies, bet gan
vienīgi eksports. Tas liecina, ka viens no mērķiem,
ko gribēja sasniegt ar piemaksu polītiku — veicināt
eksportu —, nav sasniegts. Eksports ir ievērojami
samazinājies (5 mēnešos 1933. gadā par 12 miljoniem
latu).

Ir samazinājusies ne tikai ārējās tirdzniecības,
bet arī iekšējās tirdzniecības apgrozība. To pierāda
dzelzceļu statistika. Dzelzceļu apgrozījumi sama-
zinājušies par 25%'—35%, ko nevar izskaidrot ar
nepārdomāto dzelzceļu tarifu polītiku vien — sašau-
rinajusies, acimredzot, ir Latvijas tautsaimniecības
apgrozījumi vispār, ko apstiprina arī banku pārska-
ti_un valsts ieņēmumu krītošā tendence. Spriežot
pec statistikas arī mērķis — ievadīt mūsu tautsaim-
niecības izveseļošanos — ar tagadējo polītiku nav
sasniegts.

Es iešu vēl tālāk un teikšu, ka arī otru mērķi
— uzturēt raiošanu lauksaimniecībā un nodrošināt
laukstradniecībai turpmākas ražošanas iespējas, ta-
gadēja polītika nav sasniegusi. Tiesa, zemnieku sa-
vienība, it sevišķi Ulmaņa kungs, ir lepns par to,
ka mes tagad iztiekam ar savu maizi. Taisnība, mēs
iztiekamar _ sa_vu maizi; tās paliks pat pāri, un drīz
mums bus jāsāk domāt par to, kur savu maizi likt.
Bet jautāsim: uz kā rēķina tas ir sasniegts?

Ieskatoties atkal statistiskās pārvaldes datos,
redzam, ka maizes labības (rudzu un kviešu) sēju-
mu platība, salīdzinot ar 1930. gada platību, ir palie-
linājusies ne vairāk kā par 4000 ha. Rudzus sēj
stipri mazāk kāagrāk, bet par to kviešus ievēroja-
mi vairāk. Ir nākušas klāt ari cukurbietes, kuru sē-
jumu platība ir ap 8500 ha. Tā tad maizes labības
un cukurbiešu sējumu platība ir palielinājusies, pa-
teicoties augstām valdības cenām, par 12.500 ha.

Turpretim linu sējumu platība tai pašā laikā ir
samazinājusies par 20.000 ha; bet taisni lini ir tie,
kurus varētu ražot bez piemaksām pie tagadējām
cenām, ja tikai ievērotu attiecīgu cenu polītiku pā-
rējās lauksaimniecības nozarēs. Ja nosaka augstas
maizes labības cenas, tad sīksaimniekiem nav izde-
vīgi sēt linus, jo lini jāpārdod bez vai ar zemām pie-
maksām un jāpērk dārgā maize, kuras cena ir sa-
celta ar piemaksu polītiku. Lūk, pateicoties aug-
stām maizes cenām mūsu linkopība ir sabrukusi.
Šaubos, vai ar paredzētām jaunām piemaksām, pa-
turot līdzšinējās maizes cenas, šeit ko varēs līdzēt.
Tas nelīdzēs — pāreia uz graudkopību, kaut arī ti-
kai pašu patēriņam, uz linkopības rēķina turpināsies.
Zemnieki atrod tagad par izdevīgāku sēt maizes la-
bību, nevis linus, kaut pēdējo tirgus vērtība, samērā
ar ražošanas izdevumiem, ir lielāka. Attiecībā uz
linkopību mušu tagadējā lauksaimniecības polītika
ne tikai nepaver jaunas izredzes, bet pat apdraud
viņas pastāvēšanu Latvijā.

Gribu norādīt vēl uz vienu bīstamu simptomu. Ja
pagājušajā gadā mūsu lopkopība noturējās apmēram
agrākā līmenī, tad šī gada pirmajā pusē jau redzam,

ka mūsu lopkopība un viņas eksports, sāk iet uz leju,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tā ir loti bīstama pa-
zīme, kurai izskaidrojums atkal meklējams augsta-
jās labības cenās, kādas tagad pastāv.

Ja ejam uz laukiem un palūkojamies, kas tur no-
tiek, tad taisni uzkrīt, ka ar pastiprinātu maizes la-
bības sēšanu sāk nodarboties arī mūsu lopkopji, sa-
šaurinot lopkopību. Tā ir ļoti bīstama parādība, bī-
stama tādēļ, ka labības sējai Latvijā ir vilktas no-
teiktas robežas, ko nosaka iekšējā patēriņa apjoms.
No lopkopības mūsu lauksaimnieki tagad pāriet uz
graudkopību, nemaz neievērojot, ka labības patēriņš
ar to ievērojami samazinās, un ka savas maizes
mums tā puslīdz jau tagad pietiek. Tas ir loti bī-
stams simptoms. Augstās labības cenasmums ne-
būs iespējams ilgi uzturēt, tās pie tagadējiem ienā-
kumiem Latvijas patērētājam nav pa spēkam, un
agri vai vēlu pienāks laiks, ka augstās cenas, ja»arī
paliks, tad, pateicoties inflācijai, tikai uz papīra, bet
pēc satura būs pielīdzinātas vairāk vai mazāk pa-
saules cenām. Tad pāriet atpakaļ uz lopkopību būs
pagrūti, jo tam nolūkam vajadzīgo rezervju vairs
nebūs.

Arī attiecībā uz lopkopību tagadējā lauksaim-
niecības polītika ir nederīga — ar savām augstajām
labības cenām tā apdraud.Latvijas lauksaimniecības
nākotni.

Man jāsaka, ka valdības lauksaimniecības poli-
tikai ir arī citas negatīvas parādības. Ar cukurbie-
tēm mēs jau laimīgā kārtā esam nonākuši tik tālu,
ka cukura ražošana pie mums izmaksā trīsreiz dār-
gāk, nekā ievedot cukuru no ārzemēm, un ka Zem-
kopības ministrija tagad jau ir spiesta ierobežot cu-
kurbiešu ražošanu. Ar labību, droši vien, lieta no-
ies tik pat tālu, ja nenāks kāda dabas katastrofa, kas
ražu samazinās.

Liekas, ja, pateicoties augstām cenām, top ra-
žots vairāk, kā iespējams par minētām cenām patē-
rēt, tad taču būtu jāpanāk ar cenu pazemināšanu
tāds stāvoklis, lai attiecīgie produkti tiktu ražoti ti-
kai tur, kur tas atmaksājas arī pie pazeminātām ce-
nām, vai kur citas izdevīgākas kultūras nav iespē-
jamas. Bet tas tā nenotiek. Tagad gan prasa pie-
teikt sējumu platību, bet priekšrocība top dota līdz-
šinējiem cukurbiešu ražotājiem, nodrošinot tiem pie
pārspīlēti augstām cenām monopola tiesības uz cu-
kurbiešu ražošanu. Ja ari ar labības sēju ies pa to
pašu ceju, tad jau iepriekš var pateikt, ka pēc pāris
gadiem Latvijas lauksaimniecībai būs no jauna jā-
pārkārtojas, kas prasīs milzu summas, kuru mums
vairs nebūs. Ar savu šauro šķiras polītiku Zemko-
pības ministrija ienes lauksaimniecībā spekulācijas
momentu, kas rada nedrošību par rītdienu un nemie-
ru pašos lauksaimniekos. Turpinot līdzšinējo poli-
tiku Latvijas lauksaimniecībai netālā nākotnē vaja-
dzēs no jaunapārkārtoties, piemēroties tiem apstāk-
ļiem, kādi būs pasaules tirgū, bet mums nebūs vairs
ne līdzekļu, ne spēju to darīt.

Man šķiet, ka lepoties ar to, ka mums ir pašiem
sava maize, protams, var; bet vai cena, par kādu
tas panākts, ir Latvijas apstākļiem piemērota, par
to jāšaubās. Ja mēs būtu ieveduši lētu maizi pēc
agrākā parauga, tas mums, pie tagadējā patēriņa,
maksātu ap 10.000.000 latu valūtas, bet tagad uz
liniem esam zaudējuši ap 6.000.000 latu valūtas-, un uz
sviesta un bekona eksportu pārmaksājuši ar uzviju
to, ko esam ietaupījuši ar labības importa atkrišanu.
Bez tam jas pats rezultāts (pašu maize) bija sasnie-
dzams mūsu tautsaimniecībai daudz piemērīgākā ce-
ļā, ar labības importa un Latvijas- maizes tirgus regu-
lēšanas metodēm.

Man nav jāatkārto, ka tā Po' ītika, kādu piekopi
Zemkopības ministrija, mums, strādniecības pārstāv-
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jiem, pjeņemamanav. Tā nav mums pieņemama ne
tikai tapec, ka ta ir mantīgās šķiras polītika, bet arī
tapec, ka ta nerada mūsu lauksaimniecībai nekādas
perspektīvas nākotne, kur viņai jo tālāk, jo vairāk
vajadzēs rēķināties ar tiem lauksaimniecības apstāk-
ļiem, kādi ir ārpus Latvijas.

Vienīgais, uz ko šī polītika tagad spekulē, ir,
Ulmaņa kungs,_ dzīves atjaunošanas fonds. Jūs gri-
bat strīpot parādus. (Ķ. Ulmanis no vietas: „Es ne-
gribu parādus strīpot!") Jūs sakāt, ka to negribot,
bet sava grāmata to liekat priekšā. (Ķ. Ulmanis no
vietas: „Kura vieta tas rakstīts?") . Jūs rakstāt par
to, ka pacelt cenas lauksaimniecības produktiem, un
aizrādāt uz piemaksām; ja nav iespējams dot pie-
maksas, tad jus ieteicat to vietā dzēst parādus. (Ķ.
Ulmaņa starpsauciens.) — Arī par to mēs runāsim!
Vai uz to neiziet Saeimas dienas kārtībā esošais jū-
su likums par sviesta ražošanas veicināšanu?

Vajaga pacelt iekšējās pirkšanas spējas. Pa-
reizi! Bet ko jus liekat priekšā šo iekšējo pirkšanas
spēju pacelšanai? (Ķ. Ulmaņa starpsauciens.) Jūs
liekat priekša no_sist strādnieku algas un ievest lauk-
strādniekus no ārzemēm, bet ar to strādnieku stā-
voklis kjus sliktāks un viņu piršanas spējas mazi-
nās. Kas tad bija tie, kas piekrita ierēdņu algu sa-
mazināšanai? Vai tā nebija zemnieku savienība, ar
Jums, Ulmaņa kungs, priekšgalā? Bet tanī pašā
laika Jus sakāt, ka stāvot par pirkšanas spēju pa-
celšanu. Tas ir blēņas — vārdos jā, bet ne darbos.

Ulmaņa kungs, Jums ir loti daudz ideju, starp
tam arī dažalaba ideja, bet izdomātas līdz galam —
nevienas. Jus ar savu polītiku esat noveduši savu
partiju pie ta, ka pašos lauksaimniekos ir radies ne-
drošības elements. Tas apstāklis nedod viņiem vairs
iesp_eju dibināt saimniecību uz drošiem un noteiktiem
aprēķiniem, betsavs darbs un aprēķins viņiem jāpie-
skaņo jūsu politikas svaidīgiem spekulatīviem ele-
mentiem. (K. Ulmaņa starpsauciens.) Jūs ar savu
polītiku esat ienesuši lauksaimniecībā spekulatīvus
un korruptīvus paņēmienus. (Ķ. Ulmaņa starpsau-
ciens.)

Ko Ulmaņa kungs savā jaunajā grāmatā liek
priekša? Vārdos sola daudz, bet pēc būtības, pie
tagadējas politikas, šie_ solījumi neko nevar dot. Šī
polītika var novest mūs tikai pie tā, kur jau ir no-
nākusi Igaunija, pie valūtas nosišanas. Jūs solāt vi-
sādas piemaksas un domājat par valts rezervēm un
dzīves atjaunošanas fondu, kas, pateicoties jūsu pie-
maksu politikai, ātri plok. Jūs stāvat par cenu pa-
augstināšanu un par algu nosišanu. Tad jau, kungi,
daudz vienkāršāk iet Igaunijas ceļu! Ja sekosit Igau-
nijas piemēram, tad cenas kāps uz augšu, bet algas
slīdēs uz leju. (Ķ. Ulmaņa starpsauciens.) Par to
jau pauž jūsu aizmugure „Pēdējais Brīdis".

Jūsu turīgo lauksaimnieku šķiras polītika, kādu
ved Zemkopības ministrija, tagadējos krizes ap-
stākļos apdraud Latvijas lauksaimniecības nākotni.
Šai politikai mēs no savas puses esam stādījuši pre-
tim' pozitīvu uzbūves, polītiku, kas dibināta nevis uz
cenu paaugstināšanu, bet gan ar ražošanas, piegā-
des, krēdita un starpniecības izdevumu samazināša-
nu uz lauksaimniecības produktu cenu pieskaņošanu
krizes apstākļiem. Jums tas nav pa spēkam, jo tas
prasa valsts mērogā plānsaimniecību, kā pāreju uz
citu ražošanas iekārtu. (Ķ. Ulmaņa starpsauciens.)

Ulmaņa kungs, vēl vienas sekas ir jūsu politi-
kai! Ko jūs tagad darāt ar dzīves atjaunošanas
fondu? Sēklas fonds ir laimīgi izsaimniekots; tāpat
tas ir ar linu monopolu, jo_arī tur vairs nav līdzekļu.
Tas pats citur: valsts pasākumu rīcības kapitāls jau
izdzīvots. Tagad, ar valsts aizdevumu dzēšanu un
piemaksām jus esat sākuši izsaimniekot valsts pa-
mata kapitālus. Drīz jūs būsit tādā stāvoklī, ka lī-

dzekļu trūkuma del valsts ne uz kādu tautsaimniecī-
bas regulējošu darbu nebūs spējīga. Jums blakus
stāv Dubina kungs, privāto starpnieku reprezen-
tants. Tam jus gatavojat ceļu! Protama lieta, ka
pa šo ceļu mes jums nesekosim.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Bachmanim.

K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti
godatietautas vietnieki! Zemkopības ministrijas bu-
džets rada mumsgalvena kārtā mūsu valsts dzīves
pamata, ainu. Mēs visi atzīstam lauksaimniecību
un agrāro reformu par mūsu dzīves un par nākotnes
nostiprināšanas pamatu, tāpēc ari, apspriežot Zem-
kopības ministrijas budžetu, jārunā par to lielo polī-
tiku, kādu mēģina izvest Zemkopības ministrija ar
savu darbību,.

_Sakarā ar to mums, progresīvai apvienībai, jā-
jautā, kādas rokas atrodas pēdējos gados Zemkopī-
bas ministrijas polītika, kas vada nevien lauksaim-
niecības polītiku, nevien zemkopības uzplaukšanu,
bet arī agrāras reformas virzienu un tās nostipri-
nāšanu.

Mēs, progresīvās apvienības pārstāvji, vairāk
reižu esam atgādinājuši, ka agrārā reforma ir mūsu
valsts_ nākotnes pamats, ka šī reforma nevien nav
traucējama un apturama, bet ^ ka tā joprojām stipri-
nāma un veicināma, paplašināma un padziļināma, lai
patiešam mes jauno zemniecību varētu uzskatīt par
drošu nākotnes pamatu, lai mūsu valstij būtu jo
daudz tadu jauno māju, kuru priekšā stāv droši
valsts sargi, ja vajadzīgs — ar ieročiem rokās pie
savu jauno māju durvīm.

Tā ir skaidra politika mūsu jaunajā valstī. Šo
politiku saprata arī Satversmes sapulce, mūsu saim-
nieciskas

^
un polītiskās _ dzīves nākotnes pamatu li-

ceja. Tālab arī agrāras reformas jautājumā viņa
pa-rvareja visus tos šķēršļus, kas bija likti ceļā šim
lielajam darbam,_ pārvarēja visas tieksmes radīt ka-
vēkļus šinī lielajā darbā, lai no vienas puses varētu
atbalstīt veco muižniecību, bet no otras puses —
kavēt agrāro reformu.

Zemkopības ministrija pēdējos gados ir bijusi
zemnieku savienības rokās. Līdz ar to arī centrālā
zemes ierīcībaskomitejāun agrārās reformas darbos
polītika iet tādā virzienā, kādu to jau agrāk centās
noteikt un kādu to tagad mēģina noteikt šī vecās
zemniecības partija.

Nedaudz vārdos man jāpasaka sīkāki, kāda ir
bijusi šī_ polītika jau agrāk Saeimā un kāda, domā-
jams, vel šo baltu dienu paliek spēkā, kaut gan, var-
būt, vienu. otru reizi arī tik gaiši neizpaužas.

Mes vel atminamies, kā agrākās Saeimās zem-
nieku savienības agrārā politika sakrita ar galējā
laba spārna unar vācu frakcijas polītiku. Kad vācu
frakcijas pārstāvji aizrādīja, ka agrārās reformas li-
kuma III dāļakavē mūsu agrārās privātiniciātīvas
attīstību, ka jādod iespēja uzpirkt zemi, cik kurš
grib, ka vajaga ļaut_ privātam kapitālam saimniekot
mušu valstī arī agrārās lietās, ka pat ārzemju kapi-
tāliem vajaga dot hipotekāras- tiesības, t. i. ievest
mušu agrarlietas ārzemju politiku, tad kādreiz biju-
šais zemkopības ministris Alberinga kungs no savas
frakcijas — no zemnieku savienības puses pievieno-
jas uzskatam, ko pauda vācu frakcija un arī aizrā-
dīja, ka nevarot taču, ierobežot zemes uzpirkšanu,
ka vajagot ļaut šo ceļu iet joprojām.

Kas tad, cienījamie deputātu kungi, būtu iznācis,
ja Saeimas vairākums būtu piekritis šai īpatnējai po-
litikai, kas_ ir gribējusi panākt to, lai lielkapitālisti
atkal sagrābtu rokas mušu zemes fondu, lai agrāko
muižnieku muižas pārvērstos jaunu muižnieku mui-
žas, vienalga, vai tie būtu vācu dzimuma vai latvie-
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šu dzimuma muižnieki? Tad agrārā reforma jau
būtu sabrukusi. Agrārās lietās un valsts demokrāti-
skās, un progresīvās politikas lietās taču ir gluži
vienalga, kā rokās nāk zeme, ja šinīs rokās ir kapi-
tāls, kas var nospiest demokrātisko mazo zemniecī-
bu un zemi sagrābt savās rokās. Valsts idejai ir
vienalga, vaitie ir vācu vai latviešu muižnieki; tikai
jāskatās-, kāda ir viņu politika. Ja viņu saimnieciskā
un agrārā polītika ir tāda, ka viņi grib sagrābt pla-
šas zemes savās rokās, tad tas nozīmē, ka dibinās
jauna muižniecība, kas vēlāk gribēs būt noteicēja
mūsu valsts dzīvē ar savu zemes kapitālu. Visiem
taču saprotams, ka vai nu pilsoniskās vai citās gru-
pās, kūpu rokās ir zemes fonds, zemes kapitāls ar-
vien diktē visu valsts dzīves polītiku un vadību; tā-
pēc mums katrā ziņā jābūt nomodā par to, kas jo-
projām vada mūsu zemju sadalīšanas un piešķirša-
nas- polītiku.

Līdz šim šī polītika ir stāvējusi gluži uz vietas,
Ja tā nav sasniegusi to mērķi, ko gribēja sasniegt
vācu frakcija — tās domai pievienojās- arī Alberin-
ga kungs un zemnieku savienība —, tad agrārās re-
formas lietā tā stāv uz vietas. Viss paliek pa ve-
cam. Tikai nesnauž agrārās reformas pretinieki.

1918. gadā vācu reformatori „Landgesellschait
Kurland" gribēja sagrābt visu Latvijas zemi savās
rokās, gribēja apturēt visu zemes procesu un ar Hin-
denburga un Ludendorfa parakstītiem rīkojumiem
noteikt, ka nevienam latviešu zemes īpašniekam'
vairs nav tiesības savu zemi pārdot bez „Landge-
sellschaft Kurland" piekrišanas un ka izsolēs, pārdo-
dot nekustamu mantu, priekšroka dodama šai sabie-
drībai; tāpat tai dodama priekšroka, iegūstot zemi
privātā kārtā. Tanī pašā laikā superintendents Ber-
nevics Berlinē paziņoja, ka vācu zemnieku nometi-
nāšanai Kurzemē vien būšot vietas kādiem 2.700.000
zemnieku.

Ja šī vācu polītika — „Drang nach Osten" —-,
kas atrada par iespējamu Kurzemē vien nometināt
2.700.000 vāciešu, un tai rādīja ceļu delegācijas, kas
brauca no Jelgavas un Rīgas, tad jājautā, ko mūsu
Zemkopības ministrijas vadība un centrālā zemes
ierīcības komiteja līdz šai baltai dienai ir darījušas,
lai veicinātu mūsu agrāro reformu un apmierinātu
ar zemi nedaudz desmit tūkstošu bezzemnieku. Ko
zemkopības ministrija ir darījusi, lai apmierinātu tos
cīnītājus, kas izcīnīja mūsu valsti? Ko viņa ir da-
rījusi, lai dotu pajumti bezzemniekiem — ģimenes
c'lvēkiem, kuriem jāklīst bez pajumtes apkārt pa
visu mūsu valsti un kuri tiek spiesti iekšā pilsētas
pagrabos, kas bojā viņu veselību? Diemžēl, jāsaka,
ka Zemkopības ministrija šinī virzienā neko jaunu
nav darījusi. Vai zemes fonds kaut kādā ziņā ir pa-
plašināts? Taču nē! Pie tās pašas vecās zemes,
kas bija atsavināta, fondā paliek nesadalīta zemes
lielā daļa. Pēdējā laikā gan sola sadalīt kādus 30
muižu centrus, bet kad tas notiks to mēs nemaz ne-
zinām,. Šo darbu nevajadzēja kavēt, bet gluži pre-
tēji — to vajadzēja veikt lielā steigā un vislielākā
mērā veicināt. Līdz šim laikam tas tomēr nav da-
rīts.

Muižu centros sēd vīri, kam par visu augstākas
ir savas personīgās iedzīvošanās intereses. Šiem
vīriem ļauj tur saimniekot, pat nemaz neieskatoties
viņu grāmatās.

Cienījamais referenta kungs pagājušo reizi cēla
iebildumus pret manu runu par Zemkopības- mini-
strijas ienākumu budžetu un aizrādīja, ka es esot
ziņas pārspīlējis, jo muižas nemaz neesot tik lēti iz-
nomātas; viņš minēja piemērus-, kādi esot viņa, re-
ferenta kunga, rokās. Man tomēr jāpaliek_ pie tām
domām un tiem piemēriem:, kurus es minēju. Par
Rudbāržu, Priekules, Kalnamuižu un citām muižām
mums visu ziņu nav, un tādu nav arī referenta kun-

gam. (J. Birznieks no vietas: „Ir visas ziņas!") —
Nav nekādu ziņu par visiem nomnieku ienākumiem.
Jūsu pašu revidents Medņa kungs pasaka: mes ne-
varam ieskatīties privātās lietās un grāmatvedība,
un mums nav ziņu, kādi īstenībā ir ienākumi. Rud-
bāržu, Priekules un Kalnamuižas nomnieki mums ne-
dod ziņas par saviem ezeriem, dārziem, laukiem u.
t. t, cik īsti no tiem ieņem.

Ja gribam salīdzināt tās ziņas, ko deva referen-
ta kungs, ar tām ziņām, kādas mums ir par privā-
tiem zemes nomniekiem, tad paceļas jautājums, cik
lielu nomu maksā privātie muižu nomnieki, un cik
maksā mazie cilvēki — nomnieki, kas nomā no valsts
zemi nelieliem gabaliem. Jāsaka, ka tie mazie cil-
vēki, nomājot valsts zemi, agrākos gados maksāja
proporcionāli trīsreiz vairāk nekā lielie zemes nom-
nieki. Ja salīdzināsim:, cik maksā privātie nomnie-
ki saimniekiem- par mājām un par zemes gabaliņiem
jūrmalā, tad redzam, ka par dažu pūrvietu smiltāja
maksā pat 1000—1500 rubļu — kā_ viņi agrāk tei-
ca —, t. i. 20 latu. Lūk, cik maksā par vienu pūr-
vietu! Dažreiz maksā pat vēl lielākas summas, un
maksā cilvēki, kam nav nekādu līdzekļu savai eksi-
stencei. Tā tad, salīdzinot tos mīluļus, ko Zemko-
pības ministrija un centrālā zemes ierīcības komite-
ja ielikušas muižu centros, ar cilvēkiem, kas cīnās
kā nomnieki privātās mājās vai kā mazu zemes ga-
baliņu nomnieki zvejnieku ciemos, jāsaka, ka šie lie-
lo muižu nomnieki tomēr joprojām paliek mīluļi un
priviliģēti cilvēki, kas var iegūt lielas bagātības, jo
centrālās zemes ierīcības komitejas noteiktā nomas
norma ir pārāk zema, un Zemkopības ministrijas
labvēlība aizstāv viņu intereses.

Atkārtoju: muižu centru sadalīšana, agrārās re-
formas uz priekšu virzīšana nenotiek. Tie sīkumi, ko
mums sola, nevar apmierināt plašās iedzīvotāju ma-
sas, kas tagad jau ir zaudējušas' visas cerības, ka ag-
rāro reformu turpinās.

Mēs, progresīvā apvienība, prasām pildīt solī-
jumus, kas doti brīvības cīnītājiem, nodibinoties mū-
su valstij.

Sakait, deputātu kungi, vai ir kas darīts, lai pa-
plašinātu valsts zemes fondu! Ja skatāmies, kā grib
veicināt zemes fonda paplašināšanu ar nekultivētu
zemi, ar meža zemi u, t. t., tad te atkal novērojami
lieli šķēršļi. Pie mežu zemēm turas zināmas gru-
pas, kas ir nodibinājušas- savu saimniecisko stāvokli.
Tās ir zināmas mežkopju grupas, kas tur nejauj ie-
spiesties nevienai citai rokai, kas, varbūt, gribētu
turpināt agrāro reformu. Ja mežu departamentā va-
jaga panākt kāda meža zemes gabaliņa piešķiršanu,
tad tūliņ iet raksts virsmežzinim. Tas savukārt dod
atsauksmi, ka mežu pavairošana un arī valsts inte-
reses prasot, lai mežus neatdalītu un lai attiecīgai
personai to un to gabaliņu nepiešķirtu. Tad vēl nāk
buku pļavu intereses, nāk buku mežu intereses, nāk
buku mednieku intereses u. t. t. Tā ir sistēma, kas
varētu būt smieklīga, ja tā neizsauktu pilsoņos, kas
šo zemi ir izcīnījuši, un kam uz šo zemi ir tiesības,
kurnēšanu un īgnumu pret to nespēku, kāds tagad
parādās agrārās reformas turpināšanas darbā.

Meliorāciju līdz šim varēja izvest plašākos ap-
mēros, ja būtu gribējuši paplašināt zemes fondu. Tas
nav darīts.

Ja skatāmies, kādas summas tagad paredzētas
Zemkopības ministrijas budžetā celmu un akmeņu
laušanai un spridzināšanai, tad jāatzīmē, ka tā taču
ir smieklīga summa — 16.670 latu. Pēdējos gados
mēs taču varam piešķirt tikai nekultivētu zemi, tā-
pēc ka centrus, muižu centrus vēl joprojāmkaut kā-
da roka sargā. Ja tagad brīvības cīnītājiem un ci-
tiem bezzemniekiem piešķiram nekultivētu zemi ar
celmiem un akmeņiem, un ja celmu spridzināšanai
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un dažādiem citiem darbiem paredzam tikai 16.670
latu, tad tas taču ir smieklīgi. Valsts interesēs un
valsts pienākums būtu ar valsts līdzekļiem un ar vis-
lielāko centību uz valsts rēķina sagatavot zemi pie-
šķiršanai, uz valsts rēķina spridzinot celmus, laužot
un spridzinot akmeņus un tad nododot daudz maz
gatavu zemi tiem, kam tā pēc taisnības un likuma
pienākas. Tagad iznāk gluži otrādi — cilvēku un
visu viņa ģimeni piespiež visu mūžu cīnīties līdu-
ma

^
spridzinatakmeņus, lauzt celmus, un mūža va-

kara tikai nopūsties par savu ārkārtīgi smago darbu
un apzināties, ka viss viņa mūža. darbs nav tam de-
vis atpūtas brīdi un kaut kādu atvieglojumu mūža
vakara.

Tā ir nepareiza polītika. Šim jautājumam jādod
jauns virziens. Agrārās reformas turpināšana un
paplašināšana jāuzskata par pamatu, kas nākotnē
kritiskā brīdī var dot lielu drošību mūsu valsts dzī-
vei. Jo plašākas būs agrārās reformas darbinieku
rindas, jo biezāka būs tā starpsiena, kuru sastāda
jaunsaimnieki un visi- viņu domu piekritēji, kā arī
visi tie, kas viņiem tagad nāk palīgā ar jaunu zemes
gabalu iegūšanu, ar jaunām saimniecībām. Un jo
platāka un stiprāka būs šī starpsiena starp galējo
labo spārnu, kas grib iznīcināt agrāro reformu, un
galējo kreiso spārnu, kas arī grib iznīcināt šo re-
formu, jo drošāka būs Latvijas nākotne. (F. Bergs
no vietas: „Bachman, Bachman, ko nu runā!") —
Vai tad kommunisti nav par šīs reformas izncināša-
rra? Kommunisti ir tie, kas neieredz zemes īpašu-
mu un agrāro reformu, kas slepenībā to apkaro, un
kas to grib iznīcināt ne tikai Krievijā, bet arī mūsu
zemē; tāpēc nevar būt nekāda runa par to, ka kom-
munisti var še kaut ko aizrādīt.

Ko tad dara zemkopības ministris šinī ziņā, ko
dara tā ministrija, kas atrodas vecākās zemniecības
partijas rokās? Lai atbild piemēri.

Jaunsaimniecību veicināšanai jāaizstāv tā ideja,
kas- veicina mašīnu koplietošanas' punktus. Šis darbs
būtu viens no tiem darbiem, kur mēs varētu apvie-
not savas- mazsaim-niecības vienā lielā saimnieciskā
pasākumā. Šeit mums tomēr nav jāpievienojas do-
mām, ko sludina gan labais, gan kreisais spārns.
Proti — labais spārns aizstāv lielās muižas, Kreisais
spārns — zemes nacionalizāciju. To sludinot, viņi
aizrāda, ka mašīnas varot lietot tikai uz lielām pla-
tībām.. Man jāsaka, ka mēs ļoti labi varētu tās lie-
tot arī uz mazām platībām, darbus apvienojot tā
sauktos mašīnu koplietošanas punktos. Vai Zemko-
pības ministrijas darbība ir gājusi tai virzienā, kas
tiešām gribētu veicināt šo punktu izveidošanos?
Mēs redzam, ka budžetā šai vajadzībai ir paredzēti
tikai 11.500 latu. Tas taču, kungi, ir smieklīgi. Kā
mēs varam ar tādu summu cīnīties pret tām tenden-
cēm, kas iziet uz jaunu muižu nodibināšanu, kuras
tad varētu apstrādāt ar mašīnām! Ar 11.000 latiem
mēs- it nekā nevaram^sasnie

gt
.

Redziet, tas ir tāds sīkumiņš, kas runa ļoti gai-
šu valodu. Tā ir liecība, ka tā polītika, kādu līdz
šim pēdējos gados ved Zemkopības ministrija, nav
tā polītika, kas iziet uz jaunsaimniecību un uz agrā-
rās reformas nostiprināšanu; ir redzams, ka ir bijusi
vēlēšanās ļaut jaunsaimniekiem nīkuļot un kapitāli-
stiem sagrābt zemi savās rokās. Tas ceļš it sevišķi
ved uz to, lai krizes laikā pamazām iznīcinātu jaun-
saimniecības. Tiklīdz lielie naudas īpašnieki, kas
būs dabūjuši kapitālus gan no ārzemēm, gan ari iekš-
zemē, būs tikuši pie bagātības, izmantojot mušu
valsti, tiklīdz tie varēs uzpirkt lielas zemes platības,
tanī pašā laikā nodibināsies jauna muižniecība, rā-
sies atkal cilvēki un celi, kas piespiedis sabrukt jau-
najai zemniecībai. Tad jaunās saimniecības nāks
pārdošanā, un kapitālisti tās atkal varēs sapirkt iz-

solēs. Tad neviens vairs nevarēs jaunsaimniecības
glābt, un kapitālisti sapirks zemi par smiekla naudu.
Ta tad, ja agrāro reformu nenostiprina, ja nepapla-
šina jaunsaimnieku saimi, ja nepaplašina starpsienu
starp labo un kreiso spārnu, tad mūsu agrārā polī-
tikaneiet pareizu ceļu, un par to ir jārunā šeit Aug-
stajā namā.

Ja runājam par lauksaimniecības budžetu un
par darbiem lauksaimniecībā, tad ir vēl viens sāpīgs
jautājums— agronomiskā palīdzība. No vienas- pu-
ses summas tai būtu par mazām, bet no otras puses
jāsaka, ka šīs summas iir lietderīgas tikai tad, ja
agronomiskā palīdzība nonāk to rokās, kas saimnie-
ko uz laukiem, kas ar savu padomu un priekšzīmi
ir turpat zemnieku sētas tuvumā. Ja mūsu agrono-
mi sēž pilsētās uz akmeņiem', ja viņi te staigā pa
Zemkopības ministriju, ja viņi ir noorganizejusi.es
savās grupās te Rīgā, un ja viņu darbība izpaužas
tikai priekšlasījumos, kurus apmeklē 10 vai 15 cil-
vēku, tad taču šis summas, kuras sauc par agrono-
miskās palīdzības summām, tādā veidā it nekā ne-
palīdz. Progresīvā apvienība liks priekšā Zemkopī-
bas ministrijai rūpēties par to, lai agronorniskie pa-
domi būtu lauku sētās, lauku pagastos, turpat uz vie-
tām, lai agronomi dzīvotu pagastos. Ja tagad tāds
agronoms nevar būt katrā pagastā, tad vairāk pa-
gastu būtu apvienojami atsevišķos rajonos, kur uz
vietām dzīvotu agronomi, kas ar savu padomu, ar
savu priekšzīmi būtu tuvrītos un vakaros kā vec-
saimniekiem, tā jaunsaimniekiem.

Vēl par meliorācijas departamentu. Agrāk me-
liorācijas darbus Zemkopības ministrijā veica viena
pati meliorācijas nodala, un šos darbus vēl joprojām
varētu veikt arī nodaļa. Kādēļ tad šie darbi būtu
jāsauc citā vārdā, kādēļ būtu jānodibina departa-
ments ar ļoti dažādiem lieliem posteņiem? Tas ne-
bija vajadzīgs, bet to nodibināja kādas partijas in-
teresēs. Ja nu nodibināja departamentu, tad jājau-
tā, cik šis departaments var kalpot visam tam dar-
bam, kas valstī patlaban ir vajadzīgs-. Ko var da-
rīt šis departaments zemju meliorēšanā, spridzināša-
nas darbos, ūdensceļu regulēšanā u. t. t.? Te mēs
redzam, ka meliorācijas darbiem paredzēti dažādos
posteņos ap 1.641.000' latu. Šī summa, salīdzinot ar
tiem lielajiem uzdevumiem, kas jāveic meliorācijai,
ir pārmērīgi niecīga. Turpretim departamenta al-
gām un dažādiem pārvaldes izdevumiem ir pare-
dzēti 201.332 lati. Tā tad, salīdzinot summas, kas
budžetā paredzētas departamenta rīcībā, administra-
tīvie un algu izdevumi ir pārāk lieli. Tas nabadzīgā
valstī nav pielaižams; tāpēc būtu ļoti labi, ja Zem-
kopības ministrijas vadība parūpētos par to, lai ne-
produktīvos administratīvos izdevumus samazinātu
un līdz ar to meliorācijas departamentu pārvērstu
par nodalu, kas tāpat veiktu to darbu, kas mums
vajadzīgs.

Viss lielais meliorācijas darbs, pēc kura sauc
zemnieki, stāv uz vietas. Paprasait kaut kur Ruca-
vas, Saldus-, Dunikas vai citos pagastos, kā tur ir ar
šolietu. Tur simtiem hektāru zemnieku zemes slīkst
nost, zeme cieš no mitruma un nedod nekādus aug-
ļus, bet meliorācijas departaments šinī lietā nekā
nevar darīt. Viņa rīcībā ir par daudz mazas sum-
mas, bet darbinieku skaits liels, kas prasa no šī na-
badzīgā budžeta ļoti lielas algas. Progresīvā ap-
vienība izsakās prei tādu meliorācijas politiku, kas
ļoti daudz līdzekļu tērē administratīviem izdevu-
miem, bet ir bezspēcīga palīdzēt apgabaliem, kas
slīkst nost, bezspēcīga palīdzēt jaunsaimniekiem,
kam šogad vēl no jauna ir uzlaists virsū ūdens, un
mierīgi noskatās, ka šis lielais darbs stāv uz vietas.

Runājot par lauksaimniecības skolu jautājumu,
vēl jāpakavējas pie 18. paragrāfa — pabalstiem sa-
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biedriskām un privātam skolām. Tur 3. punktā pa-
redzēti 326.185 lati. Šī summa ir loti maza, bet no
šīs mazas summas, kas paredzēta visām valsts sa-
biedriskam un privātam skolām, lielu procentu pa-
redzēts piešķirt žīdu lauksaimniecības kursiem.
Mums nebūtu nekas iebilstams, ka palīdz mūsu līdz-
iedzīvotājiem žīdiem, kas grib būt lauksaimnieki.
Daži žīdi ir lauksaimnieki — lai palīdz arī žīdiem,
bet ja viņi ir lauksaimnieki, tad viņiem jāprot arī la-
tvešu valoda; viņu pienākums ir latviešu valodu
prast. Ievērojot to, arī žīdi varētu iet tanīs lauksaim-
niecības skolas, kuras viņiem ir pieejamas. Nav va-
jadzīga nekāda speciāla skola žīdiem. Nav taču ne-
kāda īpatnēja žīdu agronomija, bet ir tikai vispārīga
Latvijas agronomija, Latvijas lauksimniecība un
zemkopība. (M. Dubina starpsaucieni.) Dubina kungs,
Juspats neesat iestādījis nevienu burkānu — ko Jūs
runājat! (M. Dubina starpsauciens.) Jūs tikai ci-
rnes un kugeles zināt par zemkopību, vairāk nekā!
(M. Dubina starpsauciens.) Nu ja — košer, košer!
Ko jus tur murkšat starpā? (M. Dubina starpsau-
ciens-.) Jus Saeima vedat savu īpatnēju, ne valsts
polītiku. (M. Dubina starpsauciens,) Jums ir sava
polītika, ko Jus jaucaties lauksaimniecības lietās?
Tanī laika, kad mums ir diezgan lauksaimniecības
skolu, ir pilnigj nepareizi, ka aiz politiskiem motī-
viem paredz vēl atsevišķas summas kādiem tur žīdu
lauksaimniecības kursiem. Progresīvā apvienība ie-
sniedz priekšlikumu strīpot žīdu lauksaimniecības
kursiem paredzētos 6000 latu.

Lauksaimniecības budžetā ietilpināti arī daži
palīdzības veidi zvejniecībai. Par tiem runājot, man
jāsaka, ka šī valsts dzīves nozare vēl joprojām ir

atstata pabērna lomā. Vēl līdz šim netiek vesta
tāda polītika, kas izietu uz zvejniecības pacelšanu,
dodot tai līdzekus, kas tai pienākas pēc viņas iedzī-
votāju skaita, pēc ta iedzīvotāju skaita, kas apdzīvo
plašosjuraskrastus. Lauksaimniecības budžetā pa-
redzētas summas ir pārāk mazas un šo vajadzību
nevar apmierināt. Bez tam līdz šim laikam Zemko-
pības ministrija nav varējusi diplomātiskā ceļā sa-
zināties ar Ārlietu ministriju un panākt zivju tirgus
paplašināšanuārzemēs. Šai jautājumā vēl daudz kas
darāms, un Zemkopības ministrijai šī kļūda katrā
ziņa jānovērš.

Kas attiecas uz jūrnieku un zvejnieku glābšanu,
tad te nav paredzēta pietiekoša summa glābšanas
biedrībai uz ūdeņiem. Mums ir ļoti plaši jūras kra-
sti, bet patno Lietuvas līdz Liepājai un arī Dunda-
gas jūrmala visur nav glābšanas laivu-. Zvejnieki ir
bezspēcīgi izpalīdzēties sev kritiskā brīdī. Augsta-
jam namam jāpiegriež vērība glābšanas punktu pa-
plašināšanai, lai nodrošinātu zvejnieku stāvokli brie-
smu brīdi un viņiem darbā ejot.

Progresīvās apvienības- vārdā iesniedzu priekš-
likumu, ko parakstījuši deputāti Šterns un Bachma-
nis, strīpot žīdu lauksaimniecības kursiem paredzē-
to summu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Prezidijs- liek
priekša šo sēdi slēgt. Iebildumu nav? Tas pie-
ņemts. —

Nākošā sēde būs šodien, pīkst. 17.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 13.59.)

VI sesijas 26. sēde 1933. gada 30. jūnijā.
(Atklāta pīkst. 17.07.)

Saturs.

1. Dienas kārtības grozīšana:
F. Menderis (sociāldemokrāts) 1053

2. Pārmaiņa kommisijās sastāvā 1053
3. Likumprojektu nodošana kom-misijām 1053
4. Deputāta F. Berga u. c. iesniegtais jautājums mi-

nistru prezidentam par Latvijas jūrnieku streiku:
O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija) . 1054

5. Deputāta R. Dukura u. c. iesniegtais likumprojekts
—- pārgrozījumi Tautas labklājības ministrijas ie-
kārtā (nodod sociālās likumdošanas un publisko, tie-
sību kommisijām):

R. Dukurs (sociāldemokrāts) 1060
6. Ministru prezidenta atbilde uz deputāta F. Mendera

u. c. iesniegto jautājumu par Latvijas valdības solī-
jumiem Vācijas valdībai Vācijas preču boikota ap-
karošanas lietā:

A. Blodnieks, ministru prezidents 1061
F. Menderis (sociāldemokrāts) 1062
S. Vitenbergs (Agudas Jisioel) 1063

P. Rūtiņš (strādnieku un zemnieku frakcija) . 1065
F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija) . 1066

7. Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (kār-
tējie izdevumi):

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs) .... 1067
V. Firkss (vācu baltiešu frakcija) 1069
P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija)' 1072', 1098
A. Matisons (strādnieku un zemnieku frakcija) 1076
P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība) . . 1080
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu

cietušo partija) 1085
M. Kaļļistratovs (vecticībnieks) 1087
V. Lapinskis (Latvijas polu katoļu frakcija) . 1087
J. Šterns (progresīvā apvienība) 1 1087
K. Bachmanis (progresīvā apvienība) . . . . 1088
J. Birznieks (zemnieku savienība) . . . . . . 1091

8. Nākošā sēde 1100

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta. —

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, ministru
prezidenta atbilde uz deputāta F. Mendera u. c. ie-
sniegto ļautājumu; pēc tam turpināsies jau agrāk iz-
sludināta dienas kārtība, papildināta ar pārgrozīju-
miem civilprocesa nolikumā, civillikumos un tiesu
iekārtas likumos.

Pie dienas kārtības deputāts E. Erhards iesnie-
dzis priekšlikumu:
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lieku priekša dienas kartības 19. punktu likt dienas kār-
tība 3. vieta-.

Pret šo priekšlikumu vēlas izsacīties deputāts
Menderis. Vārds deputātam Menderim.

. F. Menderis (sociāldemokrāts): Godājamie de-putātu- kungi! Mums atkārtoti jāprotestē pret die-
nas kartības grozīšanu. Jau neskaitāmas reizes —
ja nemaldos, 4 vai 5 reizes — tanīs dienās, kad
mums paredzēta kārtēja likumdošana, visādiem lī-
dzekļiem mēģina nostumt nost vienu likumu, proti
— par aizliegumu vienam darbiniekam ieņemt vai-
rāk algotu vietu. Arī šo_ priekšlikumu nevar sa-
prast citādi ka par mēģinājumu visus kārtējos liku-
mus atlikt uz Saeimas pēdējo sēdi un pēdējā Saei-
massede aizlikt citus likumus tam priekšā, lai šisjautājums paliktu uz nākošo sesiju.

To atklāti no šīs katedras konstatējot, mēs pret
to izsakām savu protestu. Mēs balsosim pret šo
priekšlikumu. _Mes uzskatām, ka budžetam pietiks
laika, ja arī mes šodien nodarbosimies ar kārtējo li-
kumdošanu, jzņemot cauri arī 5. punktu, kurš koa-
Hcijas deputātiem acīm redzot nepatīk. Tā kā tā
šonedēļ sesiju nebeigsim.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai vēlas kāds iz-
sacīties par šo priekšlikumu? Vārdu neviens nevē-
las. Liekudeputata Erharda priekšlikumu uz bal-
sošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Erharda priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir_ pret deputāta Erharda priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Erharda priekšlikumu nodots 30 balsu-,
pret to nodotas 28 balsis. Deputāta Erharda priekš-
likums pieņemts. —

1. dienas, kārtības- punkts — prezidija zi-
ņojumi.

Sociāldemokrātu frakcijas uzdevumā deputāts
F. Menderis liek priekšā ārlietu komm'isijā deputāta
F. Cielena vieta ievēlēt deputātu A. Buševicu. Ie-
bildumu nav? Tas pieņemts. —

Ministru kabinets ir piesūtījis Saeimas prezidi-
jam pārgrozījumu projektu likumā par dažu nozie-
dzīgu nodarījumu pastiprinātu apkarošanu. Prezi-
dijs- liek priekša nodot šo projektu juridiskai kommi-
sijai. Iebildumu nav? Tas nodots minētai kommi-
sijai. — Ministru kabinets piesūtījis Saeimas prezi-
dijam

^pārgrozījumus muitas tarifos. Prezidijs liek
priekša nodot šos pārgrozījumus finanču, tirdzniecī-
bas un rūpniecības kommisijai. Iebildumu nav? Tas
nodots minētai kommisijai. —

Deputāti F. Bergs, M. Bite, R. Lapiņš, A. Mati-
sons un 0. Gulbis iesnieguši ministru prezidentam
jautājumu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Saeimas prezidijam.

Iesniedzam Saeimā ministru prezidentam sekojošo jau-
tājumu.

No 17. jūnija _š. g. zemas algas dēl Latvijas un ārzemes
ostas sācies vispārējais latvju jūrnieku streiks, uzstādot seko-
šas prasības: 1) pacelt jūrnieku algas līdz 1930. g. algu normai,
2) uzlabot uzturu un dzīvojamās telpas, 3) slēgt kollektīvus lī-
gumus u. t. t.

Mums ienākušas ziņas, ka streikojošo kuģu kapteiņi un
Latvijas konsuli ārzemes terrorizē strekojošos jūrniekus; tos
nodzen ar policijas varu no kuģa, piekauj, neizsniedz jūrnie-
kiem piederošās mantas, dokumentus un sūta pa etapu ar varu
atpakaļ uz Latviju ka arestantus. Kuģa „Kaupo" kapteinis Šal-
kovskis provocējis savus streikojošos jūrniekus kā kommūnistus
un nodevis tos, Dānijas politiskas policijas vajāšanai un pārsū-
tīšanai uz Latviju, neizsniedzot tiem viņu nepieciešamās, per-
sonīgas drebēs un veļu. Pec savās komandas padzīšanas
„Kaupo" kapteinis pieņēmis ka komandu jūrniekus-ārzem-niekus,
kas pec pastāvošiem Latvijas noteikumiem pretlikumīgi. Tāpat
tvaikoņa „Everest" jūrnieku komanda noņemta no kuģa ar va-
ru, pie kam kapteinis ieturējis visiem jūrniekiem mantas 30

guldeņu apmēra un pieprasa no komandas segt caur streiku
zaudēto pelņu Ls 31O0.—. Tvaikoņa „Rāmava" komanda, skai-
ta 6 cilvēki, nodzīti no kuģa ar policijas palīdzību Ventspilī,
pie kam policija tie piekauti; sevišķi smagi piekauts Eduards
Burvis. Arī tiem visiem ieturēta alga un atlīdzība par virs-stundām un svētdienas darbu.

Bez privātīpašnieku kuģiem- streiko arī valdības — „Qau-
ja" , „Venta", „Imanta" u. c. kuģu komandas.

Jautājam ministru prezidentam-:
1. Vai brutāla varas pielietošana pret streikojošiem jūr-

niekiem ārzemes un Latvijas ostās un nelikumīga ār-
zemnieku-streiklaužu pieņemšana notiek ar valdības
ziņu?

2. Ko valdība domā darīt, lai nodrošinātu jūrnieku strei-
ka brīvību un lai nekavējoši izsniegtu viņiem ieturēto
mantu, algu un izpildītu uz valdības kuģiem jūrnieku
uzs-tadītas prasības?"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šī jautājuma moti-vēšanai vārds deputātam Oskaram Gulbim'.
O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija):22. jumja prese parādījās ziņas, ka uz Latvijas ku-

ģiem ārzemju ostas izcelies jūrnieku streiks. „Lat-vis" saka rakstīt _par_ lieliem dumpjiem un citādasprovokācijas. Izrādījās, ka ir izcēlies vispārējs jūr-
nieku streiks, un ka tas izcēlies nevis- uz viena kuģa
vien, bet uz daudz Latvijas kuģiem ārzemju ostās.

Pirmie_ streiku iesākuši kuģi „Kaupo", «Eve-rests" , „Ramava'\ «Skauts" u. c. Streika izcelša-
nas iemesls bijis ārkārtīgi zemas jūrnieku darba al-
gas. Jūrnieku darba algas, sākot ar 1930. gadu, irpazeminātas līdz 69%. Ta tad tagad nemaksā vairs
ne pusi nota, kas maksāts agrāk. Agrāk matro-
žiem maksāja 100 latu, tagad ir daudz, ja maksā
35—37 lati; tikai uz valdības kuģiem maksā druskuvairāk — līdz 50 latu. Tas ir bijis viens no galve-
niem iemeslim, kas- ir spiedis Latvijas jūrniekus uz-
sākt streiku.

Tūliņ arī kuģu rēderi caur „Latvi", „La-tvijas
Sargu" un citiem preses izdevumiemi nokristījuši šo
streiku par „dumpi", piedraudot Latvijas jūrniekiem
ar likumiem, sodiem, u. t. t. Rēderi ir visādi mēģi-
nājuši šo streiku jaukt ar visādām provokācijām-,
sacīdami, ka, luk, kommunisti esot piesolījuši naudu
un sakūdījuši jūrniekus uz politiskām prasībām, uzpolitisku streiku. Esot prasība slēgt Latvijas jūr-
nieku arodbiedrību, kas esot vienīgā valstiskā orga-nizācija, un arī slēgt kollektīvos līgumus. Tā ir atkal
kartēja rēderu provokācija un uzbrukums jūrnie-
kiem, lai savu izsūkšanas politiku varētu turpināt
vel turpmāk un lai jūrniekus sašķeltu.

«Latvis" sevišķi uztraucas par to, ka bijusi pra-
sība slēgt Karnata, t. i. Latvijas jūrnieku, arodbie-
drību. Šī arodbiedrība katra gadījumā mēģina dot
streiklaužus un nosit jūrniekiem algas, tāpēc arī jūr-
niekos izpaužas nemiers, pamatots nemiers pret šo
arodbiedrību, un te nebutnav kaut kāda uzpirkšana
vai sakudīšana no kom-munistu puses.

Katrs jūrnieks saprot, ka par tādu algu, kādu
pašlaik maksa rēderi, nav iespējams ilgi strādāt. Ja
kaut cik paskatāmies uz ārzemes jūrnieku darbaalgām, tad nekur arzem-ēs darba algas neredzami tik
zemas ka Latvijas_ jūrniekiem. Arī somu jūrnieki
š. g. pavasarī uzsaka streiku, un tas bija sevišķi
nikns. _ Tas izpaudās pa_t Latvijas ostās, piemēram
Liepāja, kur kapteiņi mēģināja dabūt streiklaužus;
bet Latvijas jūrnieki tomēr bija tik apzinīgi un ne-
gāja par streiklaužiežm. Bet šiem somu jūrniekiem
jau priekš_ streika uzsākšanas bija daudz augstākas
algas, neka tagad prasa Latvijas jūrnieki; tāpēc jūr-
nieku prasība par algu paaugstināšanu ir pilnīgi pa-
matota.

Šo prasību uzstādīšana un aizstāvēšana ir pa-
matota vel ar to neciešamo stāvokli, kāds valda uz
kuģiem darba laika un uztura ziņā. Daudz kuģu
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rēderu ir devuši rīkojumu saviem kapteiņiem pat
dzeramo ūdeni 'nepirkt ārzemju ostās, bet iesmelt
turpat no o-stas, lai tad šādu draņķi ar visādiem ba-
cilliem un netīrumiem, ko ir riebīgi pat iedomāties,
dotu dzert jūrniekiem. Tas ir viens apstāklis, kas
spiež uzstādīt prasību radīt jūrniekiem cilvēcīgus
dzīves un darba apstākļus.

Jāuzstāda prasība arī uzlabot uzturu un algas
paaugstināt līdz Ls 2.50 dienā, kas tagad ir nosistas
hdz Ls 1.40 un pat zemāk.

Bez tam vēl telpas, kur jūrniekiem jāmitinās, ir
neciešamas. Tās ir izrūsējušas, netīras, bez kādas
apsildīšanas, bez kādas apgaismošanas, blakšu un
bacillu pilnas. Jūrniekam, kas bieži vien ir nostrā-
dājis pie krāsns 12—13 un vairāk stundu, karstumā
nomocījies, jāpavada atpūtas laiks tādā sarūsējušā
kaste, kur viņam tūliņ uzbrūk blaktis. Tāda ir at-
ļnita jūrniekiem _pēc_ 10—15 stundu darba laika.
Sīs telpas ir sliktā stāvoklī arī tāpēc, ka tās ir ku-
ģa priekšgalā; tāpēc tās nav iespējams, uzturēt pie-
nācīga, cilvēcīga kartībā.

Gailīša kungs, Jūs zobojaties par jūrniekiem1,
bet Jus ar_ zemnieku savienību prasāt ierīkot labā-
kas lopu kūtis

^
nekā jūrniekiem ir dzīvojamās telpas

uz kuģiem. Jūs prasāt savās lopu kūtīs centrālo ap-
kurināšanu, jūs gribat pat labākas slimnīcas ierīkot
lopu ārstēšanai, bet jūrniekiem neatjaujat ārzemēs
pat zobus ārstēt, ne arī citas slimības- ārstēt, kaut tie
bīstami saslimuši'. Ja nevar nomirt, tad jāmocās,
kamēr pārved Latvijā. Zemnieku savienība smejas
par to un_ pirmīt nobalsoja pret manu priekšlikumu
paaugstināt algas jūrniekiem. Kungi, man jāsaka,
jus savus _ sugas_ lopus un sugas cūkas, bez šaubām,
turat labāk nekā jūrniekus.

Tādā stāvoklī ir patlaban jūrnieki, ku-ru stāvokli
nepavisam necenšas uzlabot, bet līdz šim tas ir pa-
sliktināts. Saeimas 81. panta kārtībā izdotais li-
kums par jūrniekiem, par kuģniecību vēl vairāk pa-
sliktina apstākļus, kādi bija līdz š. g. aprīlim-. Ja
jūrnieki prasa uzlabot algas un vispār dzīves apstā-
kļus, ja prasa ierīkot centrālo apkurināšanu, apgai-
smošanu un citas labierīcības, kādas ierīko uz lau-
kiem' , lopiem, tad, lūk, šo jūrnieku cīņu par savām
taisnīgām prasībām- nosauc par dumpi. Tā ir ne-
kaunība no buržuāzijas puses un atklāts uzbrukumis
strādniekiem, strādnieku interesēm un šo interešu
aizstāvēšanai. (Starpsaucieni.) Jūs piedraudat ar
zemnieku gājienu uz Rīgu. Jūsu partijai -līdzīgi mā-
koņu stūmēji kā Leikarts piedraud, ka zemnieki ar
ķipjiem nākšot uz Rīgu-, ja nedošot viņiem grandio-
zas piemaksas un lielos pabalstus. Tur ir tiesības
organizēties, to par dumpi nesauc; tās esot zem-
nieku taisnīgās prasības. Turpretim, ja jūrnieki
prasa tikai to, kas viņiem ir nolaupīts, tad to sauc
par dumpi. (Starpsaucieni.) Jūrnieki neprasa neko
jaunu,bet tikai to, kas viņiem, jau ir bijis, bet ko bur-
žuāzija kopš 1930. gada viņiem ir nolaupījusi. To
nosauc par dumpi. Ta ir nekaunība no buržuāzi-
jas, puses.

Viss tas_ tomēr jūrniekus neiebaidīs turpināt cī-
ņu par savam- taisnīgajām prasībām. Jūs varat
saukt viņus par kommūnistiem, vai citādi — ne-
vienu darba cilvēku tas neiebaidīs. Kad strādnieki
prasa to, kas viņiem pienākas, pienācīgu algu, pa-
balstu, vai ko tamlīdzīgu, tad buržuāzija viņus no-
kristī par kommūnistiem, piedraud ar tiesām u. t. t.
Jūrniekus tas neiebaidīs; ja jūs viņus sauksit par
dumpiniekiem un baidīsit ar nodošanu tiesai, tas ne-
ko nelīdzēs; savu cīņu viņi turpinās.

Iekš kam tad pastāv «Latvī" un «Latvijas Sar-
ga" izbļautais jūrnieku dumpis? «Piesieties" jūr-
niekiem par kādu nelikumību- taču nav nekāda pa-
mata ne rēderiem, ne valdībai. Jūrnieki ir uzsāku-

i

ši streiku, bet tas ir pilnīgi likumīgs. Ja grib iero-
sināt tiesas vajāšanu pret jūrniekiem, tad tā ir tikai
parastā buržuāzijas izrēķināšanās, strādnieku ter-
rorizēšana. Vai strādnieki ir vainīgi, ka viņus tie-
sā, iesēdina cietumos un vajā? (Sauciens no vie-
tas: «Kroņa maizē!") Kad jūrnieki mierīgā kārtā
ir uzstādījuši savas prasības, ir teikuši, lai līdz tam
un tam laikam dod atbildi, tad kāds kapteinis, kas
ievērojams ar to, ka cara laikā bijis monarchistu
virsnieks — Šalkovskis pateicis: «jūs man te il-
gāk nesmērējiet sienas un klozetus. Vācieties ārā!
Vakarā jum-s putra nebūs!" — Ko šāds piedraudē-
jums nozīmē? Kad jūrnieki pieprasa, lai viņiem pa-
augstina algu, tad viņiem nevis cilvēcīgā kārtā at-
bild, nevis mēģina ar viņiem saprasties, bet tūliņ
piedraud ar izrēķināšanos. Tā latvju jūrniekiem,
kuri atrodas ārzemēs, un kuriem- nav citas iespējas
kā tikai tās, kas tiek piešķirtas uz kuģa, draud at-
ņemt pat tās, un tā viņi, šie strādnieku cilvēki, sve-
šā malā tiek pamesti pilnīgā bezizejas stāvoklī. Šā-
da nekaunība no rēderiem un viņu rokas puišiem-
kapteiņiem jūrniekiem pietiekoši jānovērtē un jāsa-
prot, ka piekāpšanās nelīdzēs, bet cīņa jāturpina.

Uz kuģiem, kas ārzemēs- pirmie uzsāka streiku,
uz «Kaupo", «Rām-avas" un «Everesta" ir_ lietota
brutāla vara un terrors pret jūrniekiem. Tāpat arī
šādu terroru pielietojuši Latvijas konsulātu darbinie-
ki ārzemēs. Uz kuģa «Kaupo" jūrnieki padzīti, no-
doti Zviedrijas politiskai pārvaldei un denuncēti par
kommūnistiem, lai panāktu viņu iesēdināšanu cietu-
mā. Tā kā nav bijis nekāda pamata, tad Zviedrijas
policija atteikusies to darīt. Konzulāta darbinieki
tomēr panākuši, ka šie jūrnieki pa etapu kā noziedz-
nieki tiek atsūtīti uz Latviju. Viņiem nav izsniegtas
pat viņu personīgās drēbes un veļa, viņi izsēdināti
malā nepietiekošās drēbēs.

Uz «Rāmavas" arī pret jūrniekiem- lietoti ne-
krietni paņēmieni. Kad kuģis iebraucis- Ventspilī,
Ventspils policija kopā ar kapteini ar varu visus jūr-
niekus novedusi no kuģa, pie kāmi tos vēl arī pie-
kāvusi. Sevišķi stipri piekauti jūrnieki Burvis, Mi-
ķelis Sniķers, Jānis Matevičs, Alfrēds : Grass, Al-
berts Arbačevskis- un Eduards Indulēns. Burvim po-
licija sasitusi seju. Nav izmaksāta pienākošā atlī-
dzība par virsstundām,, ne arī par svētdienas darbu.

Amsterdamā kuģa «Everesta" komanda uz La-
tvijas konsulāta rīkojumu, novesta malā, pie kam jūr-
niekiem- nav izsniegta viņiem piederošā tabaka par
30 guldeņiem. Arī citādi šī vērtība nav atlīdzināta.
Alga nav izmaksāta, dokumenti atņemti, un tādā
stāvoklī tvaikoņa «Everesta" komanda līdzīgi no-
ziedzniekiem pārsūtīta Latvijā. Šādā kārtā pārsū-
tīti jūrnieki Vilkacis, Eduards Ducmanis, Vilis Grau-
ze u. c.

Jūrniekus terrorizē ne tikai ārzemēs-, bet arī
Latvijas ostās. Tā, piemēram, Liepājā uz tvaikoņa,
«Konsuls Dannenbergs" vakar visu dienu dežūrējusi
policija un nav atjāvusi jūrniekiem 1pat savā starpā
sarunāties. Sevišķi aktīvs jūrnieku terrorizētājs bi-
jis polītiskās pārvaldes ierēdnis Kalniņš.

Tāpat arī Rīgā policija uz kuģiem ar varu pie-
spiedusi saņemt aprēķinu tos jūrniekus, kas kā strei-
kotāji neatstājuši kuģus. Šodien Rīgas prefekts
Grinvalds piezvanījis ostas transportstradnieku
arodbiedrībai, un piedraudējis ar minētās biedrības
slēgšanu, ja viņa šodien līdz pīkst. 12 neatteiksies
atbalstīt streikotājus, nenokasīs izliktos paziņoju-
mus, nestrādāt streikojošo jūrnieku darbu.

Tas viss tikai rāda, ka visa buržuāzija un vi-
ņas paklausīgie kalpi — policija un rēderiem: pa-
klausīgie kapteļņi lieto pret jūrniekiem- visneģēlīgā-
ko terroru. Jūrniekiem, kas ir uzsākuši cīņu par
savām taisnīgām prasībām, tā jāved loti grūtos ap-
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staklos. Bieži vien policija ar varu piespiež strei-
kotājus paklausīt rēderiem un kapteiņiem, pretējāgadījuma piedraudot ar tiesāšanu. Viss tas rāda, cik
grūtos apstākļos jūrniekiem- jācīnās par savu algu
paaugstināšanu, par_ savu taisnīgo prasību izpildīša-
nu. Tas viņiem' jāizcīna zem stipra policijas un
rēderu.terrora.

Visu to ievērojot, mēs griežamies pie valdibas-,
lai ta paskaidro, vai viss šis terrors un represijas
notiek ar valdības ziņu, un ko valdība domā darīt, lai
jūrnieki savu streiku varētu vest normālos apstākļos,
jo streika brīvība Latvija vēl pastāvot. Tad mēs ari
prasām šo streika brīvību atjaut, lai nebūtu tā, kā
tagad, kad streikotājus terrorizē uz visas- līnijas.
Nekāda gadījuma nedrīkst nodot tiesai jūrniekus, ku-
ri atsūtīti no «Everesta" komandas, kuri ar varu
noņemti no klaja; tos nedrīkst nodot tiesai, jo nav
„dumpja",_ bet ir jūrnieku oikonom-iska cīņa par oi-
konomiskam prasībām.

Ja runā par nelikumībām, tad nelikumības ir
pielaiduši kuģuīpašnieki-rēderejas, pieņemot uz ku-
ģa komanda ārzemniekus, skaitā 11 cilvēku, kā
streiklaužus, kas pec Latvijā pastāvošajiem liku-
miem ir nelikumīgi. Ta tad tur jāmeklē tā nelikumī-
ba— pie pašiem rēderiem, pie pašiem jūrnieku
izsūcējiem: jāsoda rēderi, bet nekādā gadījumā jūr-
nieki, streika uzsācēji.

Bez tam nekaunīga ir «Everesta" īpašnieka,
Grauda akciju_ sabiedrības prasība no kuģa ļaudīm
3100 latu apmēra. Ja paskatāmies, iekš kā tad pa-
stāv šī milzīga prasība, tad redzam, sekojošo. Pirm-
kārt — telegrammas, ko kapteinis- sūtījis, 150 la-
tu. Varam iedomāties, cik šinī skaitlī patiesības, un
cik telegrammu kapteinis par šo naudu nav sūtījis
savam meitām, vai izlietojis tās citām savām per-
sonīgam vajadzībam._ Tur iznāk ap 30 telegrammu.
30 telegrammu nav sūtīts; _ nav arī sūtītas telegram-
mas, kur būtu bijis liels vārdu daudzums. «Latvja"
atreferējuma par jūrnieku streiku redzams, ka pie-
nākušas šāda satura telegrammas: «Jūrnieki ne-
klausa kuģa administrācijai. Izcēlies streiks. Lū-
dzu sūtīt jaunu komandu." Cik par šiem 5—6 vār-
diem var iznākt maksas, to katrs var saprast; ne-
kāda gadījuma ne 150 latu. Pie šiem- 150 latiem,
bez šaubām, kapteinis ir pielicis arī savas telegram-
mas, kuras, droši vien, ir sūtījis meitām.

Tālāk — par konsulāro nodokli. Tas ir no-
doklis par konsula izsaukšanu uz kuģa. Šis kon-
suls, kurš saņem grandiozu algu, kurš saņem re-
prezentācijas summas, par to, ka viņš 5 minūtes ie-
rodas uz kuģa .paņem 250 latu. Šie 250 latu tagad
krīt uz 11 cilvēku komandas sastāvu, kuri pelnī no
25 latiem līdz 37_latiem mēnesī. No šīs komandas
un viņu bada algām_ tagad tiek prasīti «milzīgie iz-
devumi", ko ir uzstādījis šis buržuāzijas pārstāvis
par savu braucienu uz kuģi, par to 5 minūšu laiku,
ko viņš ir patērējis jurnieku streika dēj.

Tālāk vēl ir uzstādīti šādi izdevumi. Pārsūtī-
šanas izdevumu esot 1200 latu. Pēc pareiza aprē-
ķina, pēc faktiskās takses no Amsterdamas līdz Rī-
gai ne tuvu neiznāk 1200 latu, betgan tikai 800 latu.
Talak nak izdevumi par nokavētām 6 dienām, kas
aprēķināti uz 1500 latu. Tas būtu tas peļņas zaudē-
jums. Ka jūs redzat, šis Grauds, kurš lepojas ar to,
ka viņš esot viens no godīgākiem rēderiem, šis
Grauds nekaunas peļņas nolūkā uzstādīt tādu mil-
zīgu un pārspīlētu prasību «Everesta" ļaudīm, kuri
nekad nav spējīgi to samaksāt. Un par ko?

Ar tādiem piedraudējumiem iespaido arī citus
jūrniekus, lai viņi neuzstādītu savas algas prasības.
Ja paskatāmies «cietušā" rēdera «Grauda" tele-
grammu izdevumus, konsulāros izdevumus-, ļaužu

Krājumā Saeimas Stenografu
birolā Rigā, Saeimas laukumā.

pārsūtīšanas izdevumus, kā arī nokavētās dienas,
kas_ ir pelņas zaudējums, tad redzam, kāda milzīga
izsūkšanas kāre valda kuģu īpašniekos- — buržu-
jos un viņu kalpos — buržujiskās Latvijas konsu-
lātu darbiniekos. Cik milzīgas prasības viņi uzstā-
da! Jūrnieki ne sapņot nevar par 280 latiem mē-
inesi, bet luk, konsulāta darbinieks par 5 minūtēm
saņem šādu milzīgu summu. Tas pats jāsaka par
kuģu rēderiem', kuriem nav nekādas krizes, kuri
savu «krizi" parāda savos izpriecu braucienos; vi-
ņu krizi redzam tad, kad tie gozējas jūrmalā, kad
tie dzerdami kaujas pa restorāniem. Tāda, lūk, ir
ta kuģu īpašnieku -«krize"! _ Tie grib nopelnīt 1500
latu, bet, kad jūrnieki uzstāda prasību paaugstināt
algas par*25—30 latiem mēnesī, tad saka, ka tā
esot_ neiespējama lieta. Latvijas kuģniecība esot
nonākusi katastrofiska stāvoklī, un ja jūrnieki savas
prasības uzturēšot arī turpmāk, tad kuģi būšot jā-
piesien pie paļā. Ta ir parastā «pīle", ko buržuāzija
vienmēr izlaiž, ja viņai vajadzīgs apvest strādniekus
ap stūri. Tāpat arī tagad grib apvest ap stūri jūr-
niekus, kliedzot un raudot par «krizi" un par tām
«briesmām", kādas celšoties no streika; bet pie
katra rēdera soļa un mazākās pakustēšanās viņiem'
uzsmaida milzu pelņa. Ja šī milzu pelņa neapmie-
rina kungus, tad vainojama esot «krize", tad vainīgi
ir jūrnieki, uz kuru pleciem grib pārnest visu krizes
smagumu.

Ievērojot visu to, jūrnieki nebūt nav sabijušies
ne no «Latvja" provokācijām, ne arī no Karnata
biedrības provokācijas un streiklaužu organizēšanas.
Jūrnieki nav sabijušies no tā terrora, ko lieto bur-
žuāzija kopa ar policiju un politisko pārvaldi. Ne-
skatoties uz visu to, jūrnieki ir uzstādījuši savas
prasības.

_ Aizvakar sasauktā sapulcē Torņa ielā mēs re-
dzējām, ka jūrnieki nolēma vienprātīgi turpināt cīņu,
un šī cīņa turpinās vēl šodien. Šodien ir sākuši strei-
kot Rīgavien ap 10 kuģu, Liepājā — 4 kuģi, un
streiko vel daudz citu kuģu, par kuriem plašāku zi-
ņu trūkst. No ta redzams, ka jūrnieki savu cīņu tur-
pinās, un viņiem tā jāturpina, jo mēs jauno piedzī-
vojumiem zinām-, ka, izņemot algu pazemināšanu un
stāvokļa pasliktināšanu, citu neko no buržuāzijas sa-
gaidīt nevaram. To mēs redzējām ari šodien, ru-
nājot par Finanču ministrijas budžetu. Strādnieku
un zemnieku frakcija iesniedza priekšlikuimu paaug-
stināt atalgojumu summu valsts kuģu personālam
par Ls 50.900.—. Šīs summas pietiktu tikai tam-, lai
uz sešiemvaldības kuģiem atjaunotu 1930. gada al-
gas. Šo strādnieku un zemnieku frakcijas prasību
buržuāzija ka_ viens vīrs noraidīja. Tā tad jūrnie-
kiem, tāpat ka pārējai strādniecībai, skatīties uz val-
dību, uz parlamentu, uz Saeimu un domāt, ka tie
gadās par viņu stāvokļa uzlabošanu bez viņu aktīvas
cīņas, ir illuzijas visplašākā vārda nozīmē. Ja paši
jūrnieki neņēmi par pamatu to, ka buržuāzija ar la-
bu nekad neko nav darījusi un arī neko nedarīs, bet
vienmēr turpinās nolaupīt jūrniekiem darba algu,
nolaupīt visas pārejas vajadzības, tad jūrniekiem jā-
ņem- par pamatu cīņa. Tikai ar cīņu var ko panākt.
Šī uzsākta streika-_ cīņa ir tā cīņa, ko jūrnieki va-
rēs _panakt_sava stāvokļa uzlabošanu — tikai vie-
nota frontē, novērtējot pareizi visus karnatus, krū-
miņus u. c, kuri baida ar politisko stāvokli, ar hit-
lerismu, ka, luk, politiskais stāvoklis neesot izdevīgs
streikam. Šim Karnatami un Krūmiņam hitlerisms
ir piepūtis pilnu galvu, un viņi gaidīt gaida fašismu
Latvija. Jūrniekiem tas noteikti jānoraida. Fašisms
jūrniekiem un pārejai strādniecībai nesīs tikai jau-
nus dzelžainus slogus; tadeļ jūrniekiem- noteikti jā-
triec rata šādi fašisma un hitlerisma gaidītāji un ga-
tavotāji.

34
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Aiz prasībām par algu paaugstināšanu jāstāda
prasība uzstāties pret fašismu, pret jauniem sodu li-
kumiem, pret streika brīvības graušanu, pret strād-
nieku un zemnieku frakcijas likvidēšanu, kura vien-
mēr un arī šogad ir bijusi strādniekiem palīdzētāja,
vadītāja un padomdevēja viņu cīņās. Viņa ir_ palī-
dzējusi un ar podomiem, vadījusi streika cīņas ka Lie-
pājas, tā Rīgas kurpniekus. Arī visur citur viņa ir
vedusi streikus pie panākumiem. Ja šo strād-
nieku streiks ir beidzies ar panākumiem, tad arī jūr-
nieku streiks beigsies ar panākumiem, ja tikaipaši
jūrnieki savu grūto stāvokli novērtēs, un par ta uz-
labošanu cīnīsies visi kā viens- vienotā frontē arī tie,
kas līdz šim vēl nav cīnījušies. Arī transporta strād-
nieki, ostas strādnieki jāuzaicina atbalstīt šo cīņu, jo
pret buržuāziju un tās uzbrukumiem strādniekiem
jāorganizējas vienotā frontē, tāpat kā buržuāzija ir
organizējusies līdz pēdējai iespējai, līdz pēdējam vī-
ram, par visiem 10O%:. Tāpat arī jūrniekiem!un vi-
siem pārējiem- strādniekiem 1 jāorganizējas cīņai par
savām taisnīgajām prasībām-.

Vēl jāatkārto, ka velti gaidīt kaut ko no Augsta
nama — bez cīņas; velti gaidīt sava stāvokļa uz-
labošanu ar pielīšanu rēderiem' u. t. t.; arto neko
nepanāks. Ja buržuāzija jūrniekus terrorizē jau ta-
gad, tad, streikam turpinoties, tas notiksvel plašā-
kos apmēros; turpmāk notiks vēl_ vairāk arestu,
un buržuāzija pret strādniekiem vērsīs vēl lielākas
represijas un terrorizēs viņus vēl plašākos apmē-
ros. No visa tā strādnieki nedrīkst sabaidīties, vi-
ņiem jāturpina streiks, jāturpina cīņa par savām tai-
snīgām prasībām-, jāatsit buržuāzijas uzbrukums.
Atsevišķi streiklauži neko nepadarīs; ja pašu jūr-
nieku starpā tādu nebūs, tad jūrniekus streika cīņā
nesalauzīs.

Mēs prasām valdībai, lai viņa pasaka savu vie-
dokli šinī streika lietā, lai pasaka, vai tā provokāci-
ja, ko piekopj «Latvis", «Latvijas sargs" u. t. t, jūr-
nieku cīņu par savām taisnīgajām prasībām nosau-
cot par dumpi un rakstot arī citas neķītrības, no
valdības viedokļa ir attaisnojama. Kādu viedokli ie-
ņem valdība, un ko valdība darīs, lai izbeigtu kuģu
īpašnieku pielaistās nelikumības, lai gādātu par to,
ka viņi strādniekiem izmaksātu algu, izsniegtu vi-
ņiem pienākošās drēbes un paaugstinātu jūrnieku
darba algas līdz 1930. gada normām,, tāpat arī pa-
augstinātu algu- valsts kuģu jūrniekiem. Par valsts
kuģu jūrnieku prasību izpildīšanu savs vārds jāsaka
valdībai. Mēs prasām, lai valdība dod paskaidro-
jumus, ko viņa domā darīt, lai jūrnieki panāktu, sa-
vu taisnīgo prasību izpildīšanu un kollektīvu līgu-
mu noslēgšanu. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs tā-
lāk saskaņā ar kārtības rulli. —

Deputāti R. Dukurs, V. Bastjānis u. c. iesniegu-
ši likumprojektu — pārgrozījumi Tautas labklājī-
bas ministrijas iekārtā. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
„A. g. Saeimas prezidijam.

Laipni lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošo mūsu likum-
projektu:

Pārgrozījumi Tautas labklājības ministrijas iekārtā.
3.pants. Strīpot piekto nodalījumu.
Pēc 32. p. strīpot

VI. Farmācijas pārvalde.
23. p. papildināt ar vārdiem „un 3) Farmicijas pārvalde."
35. p. strīpot. .

R. Dukurs-, V. Bastjānis, J. Celms, A. Veckalns,
E. Dzelzītis."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dukuram par šo likumprojektu.

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Savā laikā, kad Saeima pieņēma Tautas labklājības
ministrijas iekārtu, sociāldemokrātu frakcijai nācās
aizrādīt, ka būtu pavisam nepareizi, ja farmācijas
pārvalde šinī iekārtā būtu paredzēta kā pilnīgi ne-
atkarīga iestāde, t. i. neatkarīga tanī nozīmē, ka viņa
būtu padota nevis Tautas labklājības ministrijas ve-
selības departamentam, bet varētu rīkoties ministri-
jas robežās pavisam neatkarīgi. Mūsu motīvi toreiz
bija tie, ka lietderība to 'neprasa. Jau toreiz mēs
atbalstījāmies uz ārstu nospiedošā vairākuma slē-
dzieniem — nevis kreisi noskaņotu ārstu, bet ari
pilsoniski noskaņotu ārstu atzinumiem, ka farmāci-
jas pārvalde kā atsevišķa iestāde nav vajadzīga, tā
jāpadod veselības departamentam. Vispār no me-
dicīniskā viedokļa, nostādot lietu pareizā gaismā,
vēl it sevišķi svarīgs ir tas apstāklis, ka, nodibinot
farmācijas pārvaldi kā atsevišķu neatkarīgu orga-
nizāciju Tautas labklājības ministrijā, varēja rasties
šaubas, ka tas neizbēgami šo pārvaldi izveidos par
privāto aptieķnieku aģentūru.

Pagājuši jau divi gadi kopš tā laika, kamēr far-
mācijas pārvalde darbojas Tautas labklājības mini-
strijā kā patstāvīga iestāde, un šinī laikā ir novē-
rots pietiekoši daudz faktu, kas mūs spiež likt priek-
šā farmācijas pārvaldi kā neatkarīgu iestādi likvi-
dēt un padot veselības departamentam.

Jau vairākkārtīgi, runājot par Tautas labklājī-
bas ministrijas budžetu, sakarā ar slimo kasu darbī-
bu esam aizrādījuši, ka farmācijas pārvalde savā ap-
tieku pārraudzības un medicīnisko ārstniecības lī-
dzekļu pārraudzības darbībā ir pilnīgi nostājusies
uz privāto aptieķnieku viedokļa. Kommisijās mums
vairākkārt ir nācies runāt par slimo kasu, aptieku
darbību un visos gadījumos mums ir nācies konsta-
tēt, ka farmācijas pārvalde nenostājas uz valsts ārst-
niecības viedokļa, uz iedzīvotāju, ārstēšanas palēti-
nāšainas viedokļa, bet pilnā mērā uz privāto aptieķ-
nieku viedokļa un mūžīgi aizstāv vispirms jau lielo
privāto aptieku skaitu un otrkārt ir pret zāļu cenu
pazemināšanu. Slimo kases šai virzienā ved ilgsto-
šu un neatladīgu cīņu ne tikai ar privātām aptiekām,
bet arī ar farmācijas pārvaldi, kas tagad pilnā mē-
rā uzņemsies privāto aptiekāru interešu aizstāvē-
šanu. Šis nenormālais stāvoklis nav grozījies līdz
pat pēdējam laikam.

Zāļu palētināšanu mēs esam mēģinājuši sasniegt
ari citādā veidā. Tā uz mūsu frakcijas priekšliku-
mu budžeta kommisijā ir pieņemts lēmums, ka pa-
zemināma cena spirtam, ko izsniedz medicīniskām
vajadzībām. Finanču ministrija šo budžeta kommi-
sijās lēmumu ir ievērojusi un medicīniskām vajadzī-
bām^ izsniedzamā spirta cenu pazeminājusi. Šinīs
dienās mums bija izdevība uzstādīt jautājumu slimo
kasu vadošām personām par to, vai zāļu cenas saka-
ra ar spirta palētināšanos turpmāk kritīsies, vai nē;
uz to saņēmām atbildi, ka esot mazas izredzes uz
zāļu palētināšanos, jo, pateicoties farmācijas pārval-
des politikai, nav nekāda iemesla sagaidīt zāļu cenu
krišanos.

Farmācijas pārvalde, cik savādi tas arī izklau-
sās, tagadējos krizes laikos, kur tagad taču visur
kultivē uzskatu — iespējami mazāk ievest no ār-
zemēm un iztikt ar vietējiem līdzekļiem, kurus iespē-
jams uz vietas ražot, ved pilnīgi pretēju polītiku un
cenšas iespējami vairāk ievest. Slimo kases jau ir
sākušas izgatavot dažādus patentlīdzeklus, kas ne-
būt nav sliktāki par ārzemju patentlidzekliem. Bez
tam slimo kases visiem iespējamiem līdzekļiem cen-
šas paletināt zāles, bet farmācijas pārvalde ir nostā-
jusies pret šo tieksmi loti naidīgi.

Mēs jau vairākkārt esam runājuši ari par ap-
tieku atvēršanu. Nav nekāds noslēpums, ka aptie-
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ku atvēršanā valda liela korrupcija. Stāvoklis te ir
pilnīgi nenormāls. Koncesijas aptieku atvēršanai
var dabūt pirkt, ja ir zināmi sakari un labvēlība far-
mācijas pārvaldē. Tautas labklājības ministrijas ie-
kārtas likuma paredzēts, ka farmācijas pārvalde dod
savu atsauksmi, vai aptieku vēlams atvērt, vai nē,
un mums arī nav zināms gadījums, kur tā būtu no-
stājusies negatīvi pret privāto aptieku atvēršanu.
Nav tomēr nekāds noslēpums un arī presē ir parādī-
jušās ziņas, ka koncesijas pārdod un pērk. Šinī zi-
ņā farmācijas pārvalde ir izvērtusies par vienu kor-
rupcijas veicināšanas iestādi; sevišķi viņas tagadē-
jā pārvaldnieka Pusbarnieka personā šī pārvalde vi-
su savu darbību ir ievirzījusi tik nevēlamā gultnē,
ka tas visiem tiem, kuriem šobrīd ir darīšanas ar to,
nav. vairs nekāds noslēpums.

Nevar pielaist tādu stāvokli, ka farmācijas pār-
valdes ierēdņi tanī pašā laikā saņem ari koncesijas
aptieku atvēršanai, bet tas- tomēr notiek. Budže-
ta kommisijā man nācās konstatēt, ka Tautas- lab-
klājības ministrijas aptiekas pārzinis Kikana kungs,
kurš skaitās farmācijas pārvaldei padots- ierēdnis,
tanī pašā laikā ir dabūjis koncesiju privātai aptie-
kai — tā tad pilnā mērā ir rīkojies pretēji notei-
kumiem, ka valsts iestāžu darbinieki tanī pašā laikā
nevar saņemt koncesijas no valsts. Kad mēs jau-
tājām- tautas labklājības ministrim, kāpēc tas tiek
pielaists, tad pats Kikana kungs paskaidroja, ka viņš
šo aptieku esot izīrējis par samērā lētu maksu, ka
šī aptieka viņam nekā nedodot. Tā tad viņš pats
nenoliedz, ka tā aptieka viņam pieder, ka viņš to
koncesiju ir saņēmis. Man nav zināms, vai tagad
tā koncesija Kikana kungam ir atņemta, bet ka tas
nav vienīgais gadījums, tas arī ir pietiekoši skaidrs.

Mēs bieži no ārstu aprindām esam dzirdējuši no-
rādījumu, ka farmācijas pārvalde faktiski varētu at-
rasties veselības departamenta_ pārziņā. Ta.gad ar
pieņemto satversmi viņa ir nostādīta uz patstāvīgiem
pamatiem. Tāpēc ari mūsu iesniegums jeb likum-
projekts paredz grozīt Tautas labklājības ministrijas
iekārtu, strīpojot tanī visus noteikumus

^
kas paredz

farmācijas pārvaldes atsevišķu pastāvēšanu, lai ta
būtu padota Tautas labklājības ministrijas veselības
departamentam', kā tas bija priekš Tautas labklājības
ministrijas iekārtas pieņemšanas.

Mēs esam pārliecināti, ka tad arī sanitārā kont-
role, pārtikas, baudu un garšas vielu ķīmiskā kontro-
le būs labāk nostādīta, Līdz šai dienai mēs neka ne-
esam dzirdējuši, ka farmācijas pārvalde šinī ziņa
būtu ko praktisku darījusi, lai gan ir bijuši diezgan
kliedzoši gadījumi. Lietderības dēļ šo farmācijas
pārvaldi vajaga likvidēt, ko arī paredz mušu ie-
sniegums.

Es lieku priekšā šo iesniegumu nodot attiecīgam
kommisijām, lai tās varētu izdarīt attiecīgus pārgro-
zījumus Tautas labklājības ministrijas iekārta.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates iz-
beigtas. — Prezidijs- liek priekšā nodot šo likumpro-
jektu sociālās likumdošanas, un publisko tiesību kom>-
misijām. Vai ir kādi iebildumi pret šo prezidija
priekšlikumu? Iebildumu' nav. Likumprojekts, no-
dots minētām kommisijām,. — Līdz ar to 1. dienas
kārtības punkts ir izsmelts. —

2. dienas kārtības punkts — ministru pre-
zidenta atbilde uz deputāta F. Men-
dera u. c. iesniegto jautājumu. Vārds
ministru prezidentam.

Ministru prezidents A. Blodnieks: Godātie de-
putātu kungi! Deputāti F. Menderis, V. Bastjānis u. c.
iesnieguši valdībai jautājumu, kurā prasa, kādu so-
lījumu devusi Latvijas valdība vai tās ārlietu mini-
stris, un kādus solus ir nodomāts spert pret vācu
preču boikota kustību, kas ir izpaudies un grib iz-

pausties Latvijā. Uz to atļaujiet man atbildēt se-
kojošo.

Latvijas sviesta izvešanas aizliegums, ko Vā-
cija publicēja 12. jūnijā, 17. jūnijā jau tika atcelta. Pēc
tam ir notikušas ļoti intensīvas un daudzpusīgas sa-
runas Rīgā, Berlinē un Londonā. vSavu viedokli val-
dība ir izteikusi divos communiquē. Lai man būtu
atļauts atbildēt ar izvilkumiem no paskaidrojumiem,
kas vispirms bija doti presei caur oficiālo telegrāfa
aģentūru „Letu"; pēc tam' lai man būtu atļautas vēl
tikai pāris piezīmes, un ar to tad, es domāju, es būšu
arī būtībā un citādi pareizi atbildējis uz iesniegto
jautājumu.

Pirmais izvilkums ino oficiālā paziņojuma, ko
valdība nodeva presei, un uzko es tagad gribu griezt
Augstā nama uzmanību, būtu tāds: «Kā līdz šim,
valdība arī turpmāk necietīs atsevišķu organizāciju
pretlikumīgus soļus, kas ienestu nekārtības un naidu
mūsu valsts iekšējā dzīvē, bet no otras puses, valdī-
ba, kam jārūpējas par visas valsts iedzīvotāju lab-
klājību, nevar pielaist, ka ar spaidu soļiem tiek skar-
tas aprindas, kam ar boikota kustību nekā kopēja
nav."

Tāpat par aizlieguma atcelšanu valdība 16. jūni-
jā, t. i. dienu priekš aizlieguma atcelšanas no Vācijas
puses, un pirms jautājuma oficiālās izbeigšanas deva
oficiālu informāciju, kas skan šādi: «Šodien Vācijas
sūtnis Dr. G. Marciuss paziņoja Ārlietu ministrijai,
ka, ievērojot ārlietu ministra kunga Salnāja paziņo-
jumu Vācijas ārlietu ministrim v. Neurata kungam,
ka Latvijas valdība spērusi un arī turpmāk spers li-
kumīgi iespējamos soļus pret vācu preču, boikota
sludināšanu, Vācijas valdība atcels Latvijas sviesta
ievedumu aizliegumu.

Ārlietu ministris V. Salnajs Londona informēts,
ka jau rītdien Vācijas muitas iestādes saņems attie-
cīgu rīkojumu."

Tāda būtu valdības sniegtā autentiskā informā-
cija, kas izsmel uzstādīto jautājumu būtībā.

Izlietojot šo gadījumu, vēl savukārt es gribētu
pastrīpot, ka valdība uzskata boikota kustības sludi-
nāšanu par Latvijas interesēm kaitīgu darbību, kas
mums var radīt ārpolitiskus sarežģījumus- no_ vienas
puses, bet no otras puses var novest pie nekārtībām
valsts iekšējā dzīvē. Saprotams, ka _valdība tādas
parādības-, kas varētu kaitēt valsts ārējāmi_intere-
sēm, vai apdraudēt iekšējo kārtību un normālo dzī-
vi, apkaros ar visiem likumīgiem līdzekļiem arī turp-
māk, tāpat kā viņa to ir darījusi līdz šim.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāti A.
Buševics, F. Menderis, K. Dēķens un citi iesnieguši
priekšlikumu:

„Liekam priekšā pēc valdības atbildes atklāt debates."
Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-

celties tos, kas ir par deputāta Mendera u. c. priekš-
likumu. Acimredzot vairākums. Priekšlikums pie-
ņemts; debates atklātas. Vārds deputātam Men-
derim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Atbildē, ko deva ministru prezidenta
kungs uz mūsu jautājumudažas lietas mūs tomēr ne-
apmierina. Vispirms, ministra kungs, Jūs esat pa-
ziņojuši, ka valdība turpmāk necietīs atsevišķu or-
ganizāciju pretlikumīgus soļus, kā piemēram boikota
sludināšanu. Gribētos jautāt valdības galvām un ār-
lietu ministra vietas izpildītājam, kādus pretlikumī-
gus soļus šīs organizācijas ir spērušas. Vai tas ir
kas pretlikumīgs, ja sociāldemokrātu strādnieku par-
tijas centrālkomiteja un arodbiedrību centrālbirojs
uzaicina savus biedrus un ari Latvijas iedzīvotājus
nepirkt Vācijas preces, uzsākt saimniecisku cīņu pret

34*
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fašismu Vācijā? Vai Jūs domājat, ka tas Latvijā ir
pretlikumīgs solis?

Es gribu konstatēt, ka organizācijas, kas šo boi-
kotu ir pasludinājušas, arī turpmāk aicinās nepirkt
fašistiskās Vācijas preces, t. i. uzaicinās vest zināmu
saimniecisku cīņu pret Vācijas fašistisko iekārtu.
Šinī rīcībā nekas tāds nav pielaists un arī turpmāk
nevar tikt pielaists, kas nesaskanētu ar mūsu liku-
miem. Tā nav nekāda varmācība mūsu likumu no-
zīmē, ja uzaicina nepirkt zināmas valsts preces. La-
tvijā līdzšim tāda likuma nav. Nav arī pretlikumīgi
tas, ja kādas organizācijas sludina šādu boikotu un
mēģina to visiem likumīgiem līdzekļiem realizēt. Es
vēlreiz gribu konstatēt, ka nekādi pretlikumīgi soli
nav sperti, nekāda varmācība sodu likumu nozīmē
nav notikusi. Tā kā ne pret vienu no boikota sludi-
nātājiem sodu likumu piemērot nevar, tad jums nav
nekādu līdzekļu boikota kustības apturēšanai, ja jūs
negribat izdot kādu jaunu drakonisku likumu.

Kas zīmējas uz strādnieku organizācijām, kuru
vārdā var runāt mūsu sociāldemokrātu frakcija, tad
es jau vairāk reižu no šīs augstās katedras esmu pa-
ziņojis,ka mēs ar visiem- spēkiem 1, visiem- līdzekļiem,
kādi būs mūsu rīcībā, centīsimies cīnīties pret faši-
stisko Vāciju. Lai starp Latviju un šo valsti izaugtu
iespējami lielāks un nepārejamāks grāvis. Viens so-
lis šī grāvja rakšanā ir tas, ka strādnieku šķira cīnī-
sies, cik būs viņas spēkos. Mēs ļoti labi saprotam,
ka šī cīņa nav tāda, ka Latvijas strādnieku šķira vie-
na pati ar savu boikota kustību varētu fašistiskai
Vācijai iesist sāpīgu robu; bet, tāpat kā Latvijas
strādnieki, arī daudz citu Vakareiropas valstu strād-
nieki ved šādu pašu cīņu. (Starpsaucieni.)

Progresīvās apvienības pārstāvis, kam putas nāk
uz lūpām, kad jācīnās ar vietējiem vācu pilsoņiem;,
ir ūdeni mutē ieņēmis, kad notiek politiska cīņa ar
fašistisko Vāciju bez nacionālas piegaršas. Nevar

. jau zināt, kur īsti šī — ar atļauju teikt — progresīvā
apvienība atrodas — koalicijā vai ārpusē, bet mini-
stris ir devis pazemojošus solījumus. Es gribu teikt,
ka no jūsu dotajiem solījumiem var izlobīt visu. Tos
var saprast arī tā, ka jūs būsit ar mieru arī četrrā-
pus līst Neurata vai- cita kāda kunga priekšā, kad tas
būs vajadzīgs.

Man un manai frakcijai ir pilnīgi nesaprotams
tas, ka valdība boikota sludināšanu — es atzīmēju,
ka ministris to teica — uzskata par Latvijai kaitīgu
darbu. Ar to ministra kungs, kas nāk no jaunsaim-
nieku un sīkgruntnieku partijas, ir atklāti pateicis,
Ka cīņa ar fašismu ir kaitīga. Viņa vēlētāji ir vis-
vairāk fašisma apdraudēti. (Starpsaucieni.) Mini-
stra kungs ar to ir pateicis-, ka cīņa pret Vācijas fašis-
mu uzskatāma par Latvijas valstij kaitīgu. Es nezi-
nu, vai šādu jūsu tēzi un šādu jūsu ticības apliecinā-
jumu sapratīs tās jaunsaimnieku masas uz laukiem',
kurām mēs nepiekusuši centīsimies aizrādīt, ka viens
no vislielākiem ienaidniekiem, kas atkal var pacelt
dienas kārtībā Latvijas agrārās reformas lietu, ir
fašistiskā Vācija. Plašākā jaunsaimnieku masā pie
laika jāgriež vērība uz šo agresīvo, katrai demokrā-
tijai, agrārai reformai un katram sociālam ieguvu-
mam naidīgo kustību un uz šo valsti — fašistisko
Vāciju. Aiz visiem šiem motīviem mēs savu cīņu tā-
pat kā līdz šim, cik tas būs mūsu spēkos, turpinā-
sim.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Augtais nams!
Šim jautājumam, kuru Mendera kungs apskatīja no
iekšpolitiskā viedokļa, ir divas puses: viena iekšpo-
litiskā un otra_— ārpolitiskā. Attiecībā uz to no-
zīmi, kāda ir ārlietu ministra solījumiem, kas doti

Londonā Vācijas ārpolitiskiem vadoņiem, zīmējoties
uz Latvijas iekšpolitiku, pilnīgi jāpievienojas tam,
ko teica Mendera kungs. Jāpiezīmē vēl tikai seko-
jošais: līdz šim mēs zinājām — tā arī esmu sapratis
ministru prezidenta vārdus —, ka Neurata kungam
ir_solīts, ka nekādi pretlikumīgi soļi pret Vācijas pre-
cēm un Vācijas interesēm Latvijā netiks atļauti.

Līdz šimmanas domas bija tādas-, ka uzraudzība
par to, kas Latvijā uzskatāms par likumīgu un kas
par pretlikumīgu, piekrīt nevis Vācijas ārpolitikas
vadoņiem, bet vienīgi vai nu Latvijas tautai, vai La-
tvijas tautas pārstāvjiem, vai Latvijas valdībai. Jau-
tājums par likumīgiem un pretlikumīgiem so-liem,
par šo soļu aizliegšanu vai atļaušanu ir pilnīgi nepie-
mērots tādam tematam kā strīdam ap sviestu un
Vācijas importu. Tas nekādā ziņā nav piemērots.
Lētas ziņojums bija tāds, ka mūsu ārlietu ministris
solījis, ka turpmāk netiks atļauti nekādi pretlikumī-
gi soli. Man liekas, ka tāds paskaidrojums,, dots kā-
dai ārvalstij, ir loti pazemojošs mums pašiem, jotas
liecina, ka līdz tam laikam, kamēr kāda ārvalsts no
mums kaut ko ir prasījusi, mēs paši neesam zinā-
juši, kas ir likumīgs, un kas ir pretlikumīgs-. Tikai
tad, kad kāda valsts uzstāda mums zināmas prasības,
mes dodam solījumus, ka savā valstī ievērosim li-
kumību. Tas ir nepareizi un pilnīgi nesaprotami.

Loti nevēlami un bieži vien loti neērti ir uzstā-
ties šeit ar kritiskām piezīmēm par šī solījuma ār-
politisko nozīmi. Mēs nemaz negribam kritizēt mi-
nistra rīcību tādā ziņā, it kā šīs rīcības mērķis šinī
gadījuma

^
būtu nevēlams. Mērķis, kuru ir gribējis

sasniegt ārlietu, ministris, ir pilnā mērā saprotams, un
attaisnojams — viņš ir gribējis aizsargāt Latvijas
saimnieciskas intereses; bet ministra kungs nav ie-
vērojis to, ka šīs latviešu intereses būtu aizsargātas
arī bez visiem šiem solījumiem..

Man liekas, ka ir vienalga, ko Salnāja kungs ir
teicis un rakstījis Neuratam, bet ārlietu politikā sva-
rīgi ir tas, ka atsevišķas valstis ir uztvērušas šos
solījumus. JUn te nu, diemžēl,'jāsaka, ka citas val-
stis ir uztvērušas šos solījumus citādi, nekā mēs to
esam dzirdējuši no Lētas un ministru prezidenta
kunga.

Kā šo faktu ir uztvērusi tāda valsts kā Polija,
kas taču, bez šaubām, nav ieinteresēta, lai šo inci-
dentu nostādītu kā lielu Vācijas panākumu. Kā jau
teicu, Polija nav ieinteresēta. Kā Polijas oficiālā
aģentūra ir atreferējusi šo gadījumu — t. i. tā. ofici-
āla Polijas ārlietu ministrijas aģentūra, kurai taču
bez mušu un Vācijas ziņām ir arī savas ziņas? Šīs
aģentūras ziņas ir tādas, ka Latvija esot kapitulē-
jusi Vācijai.

_ Tāpat arī Austrijas prese bez izņēmuma ir atre-
ferējusi šo jautājumu mums nelabvēlīgā garā, neska-
toties uz to, ka Austrija taču atrodas konfliktā ar
Vāciju un viņai, varbūt,'mūsu uzvara pār Vāciju bū-
tu mazs gandarījums; tomēr.kā jau teicu, viņa to ir
a'referējusi mums nelabvēlīga garā.

JMevar taču noslēpt faktu, kā visa Eiropa iztul-
ko šos, varbut,_labi domātos vārdus. Ne ministru
prezidents, _ ne ārlietu ministris, kad viņš atgriezī-
sies, ne arī tagadējais faktiskais Ārlietu ministrijas
vadītājs nevar teikt, ka stāvoklis ir bijis tāds, ka
sviesta ievešanas aizlieguma atcelšana nebūtu va-
rējusi notikt, ja ārlietu ministris Salnais nebūtu tei-
cis šos vardus. _ Taisni otrādi! Stāvoklis bija tāds,
ka Vācijai ta ka ta bija jāatceļ svies-ta Ievešanas aiz-
liegums, un tas tad būtu noticis, tikai vairojot un sti-
prinot Latvijas valsts prestižu. Varbūt, ministru pre-
zidenta kungam nav patīkami to dzirdēt, bet es uz-
sveru — ja tas būtu ta noticis, tad līdz ar to būtu
stiprināts arī valdības prestižs.
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Man tiešam jābrīnās, ka jaunsaimnieku partija,
kas taču ir sastādījusi šo valdību un kas taču, var-
būt, ir visvairāk atbildīga, neko nav darījusi. Par
šo valdību ir neapšaubāma interese dažādām Saei-
mas grupām, sakot ar demokrātisko centru, kas gan
valdībai diezgan asi uzbrūk, beidzot ar minoritātēm,
kaut arī tasir diezgan atturīgas. Tomēr šīs valdī-
bas sekmes ārpolitika būtu tieši apsveicamas. Diem-
žēl, ārlietu ministris šo Latvijas diplomātijas uzva-
ru, mušu arējas politikas sekmes šinī gadījumā ir
atstājis nesasniegtas. Kādi tam bijuši iemesli, vai te
ir bijusi tendence par katru cenu tuvākās dienās pa-
nākt rezultātus, vai tam būtu kādi iekšpolitiski mo-
tīvi, kas ari nav izslēgts — katrā ziņā mums jāsaka,
kanav sasniegts viss tas, ko šinī gadījumā Latvijas
arējā politikā varēja sasniegt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Ar vajadzīgo
parakstu skaitu iesniegts priekšlikums

saīsināt runas laiku uz 5 minūtēm.

(Sauciens no vietas: «Kas to prasa? Vai Lei-
karts?") Parakstījuši deputāti A. Lūkins, V. Šla-
kans, E. Grantskalns, J. Kukainis u. c. Viens var
dabūt vārdu par šo priekšlikumu, viens — pret to.
Vārds pret šo priekšlikumu deputātam Rūtiņām.

P. Rūtiņš (strādnieku un zemnieku frakcija):
Pēc tam, kad ir atklātas debates par valdības atbildi
uz pieprasījumu par mūsu valsts ārējo polītiku, pil-
soniskais vairākums grib ierobežot debatēm runas
laiku, lai šinī jautājumā neizskanētu strādnieku uz-
skati. Revolucionārā strādniecība jau ir vairākkārt
uzsvērusi, lai. kādos diplomātiskos vārdos valdība
ari neslēptos, ka viņa lien uz vēdera Vācijas fašistu
priekšā. Latvijas buržujiskā valdība ne par soli nav
atkāpusies no tās politikas, kādu viņa ir piekopusi
visus beidzamos gadus, proti — ieaužoties Vakarei-
ropas imperiālistu ķēdē, kas ir vērsta pretPadomju
savienību. Neskatoties uz to, Vācija nepārprotami
ir deklarējusi savus uzskatus, arī pretBaltijas valstīm,
no kā saprotams-, ka Vācijai Latvija nemaz neeksistē,
ka tas ir tikai dienas un laika jautājums. Latvijas
valdības pārstāvji tomēr izvairās nonākt kaut kāda
konfliktā ar šo Vācijas fašistu valdību, ieturot diplo'-
mātis-kas valodas. Šāda taktika Latvijas strādnie-
kiem ir diezgan nesaprotama. Strādniekiem ir
skaidrs, ka izšķirošos brīžos, kad kapitālistiskā pa-
saule vērsīsies pret Padomju savienību ...

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Rūtiņ, Jums jārunā pret priekšlikumu, bet Jus
runājat pavisam par ko citu.

P. Rūtiņš (turpina): Ir netaisni ierobežot ru-
nas laiku, kad ir atklātas debates, kurās jākritizē
Ārlietu ministrijas darbība, kas iet Vakareiropas bur-
žuāzijas kalpībā, pret kuru noteikti ir Latvijas dar-
ba tautas un Latvijas iedzīvotāju vairākums. Tas
ir vairāk kā nepiedodami, ka šinī svarīgajā jautā-
jumā Latvijas buržuāzija grib aizbāzt muti strādnie-
kiem1 , kuri centīsies pateikt no šīs katedras un arī
ārpus Saeimas nedalīto strādnieku uzskatu pret tam
avantūrām, kurās gatavojas iziet kā Latvijas buržu-
āzija, tā arī Vakareiropas buržuāzija.

Strādnieku un zemnieku frakcija protestē pret
šo priekšlikumu par runas laika samazināšanu un
balsos pret to.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vai kāds vē-
las vārdu par šo priekšlikumu? Vardu neviens_ ne-
vēlas. Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu._ Ludzu
pacelties tos, kas ir par priekšlikumu saīsināt runas
laiku uz 5 minūtēm. Tagad lūdzu pacelties tos-,_kas
ir pret šī priekšlikuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par priekšlikumu nodo-

tas 39 balsis, pret to nodotas 26 balsis, atturējies 1.
Priekšlikums pieņemts; līdz ar to runas laiks iero-
bežots ar 5 minūtēm. — Vārds deputātam Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):
Mans frakcijas biedrs, protestēdams pret mutes aiz-
bāšanu, teica, ka Latvijas valdība lien uz vēdera fa-
šistiskās Vācijas priekšā. Es teikšu vēl vairāk.

Kādreiz kāds labā spārna runātājs pārmeta so-
ciāldemokrātiem un teica, ka sociāldemokrāti esot
noliekušies līdz jostas vietai Hitlera priekšā, un pa-
liekot tāds iespaids, ka kāds taisoties kādam kaut
ko laizīt. Tagad man tas pats jāsaka par valdības
vīriem, kuri tagad ir noliekušies līdz jostas vietai
Hitlera priekšā; un tagad ir tāds iespaids, ka kāds
jau kādam kaut ko laiza.

Mēs redzam, ka, neskatoties uz to, ka Ziemeļ-
amerikas savienotās valstis boikotē Vācijas preces,
tāpat arī Holande ir boikotējusi Vācijas preces, ar
to protestēdama pret tām neģēlībām, ko Hitlers iz-
ved Vācijā, hitleriskā Vācija tomēr nav uzdrošinā-
jusies uzstāties- pret šīm valstīm,. Latviju šī Hitlera
Vācija uzskata par kāju pameslu. Latvijas buržu-
āziju tā uzskata par saviem dzimtļaudīm, kuriem var
pamāt ar pirkstu un uzsvilpt: «Puiši— šurp un da-
rait to un to!" Mēs redzam-, ka mūsu buržuāzija tū-
līt steidzas hitleriešu prasības izpildīt. Tiklīdz Vā-
cija iesniedza protestu, mūsu buržuāzija centās vi-
siem līdzekļiem boikotu apspiest. Lai gan arī citas
valstis tāpat boikotē Hitlera Vācijas preces, pret tām
viņa nav drīkstējusi, neko darīt.

Latvijas ārlietu ministris ir solījis, ka boikotē-
tāji ne tik vien tikšot vajāti, bet pat tikšot vēlāk so-
dīti; ne tik vien boikotu apkarošot, bet boikota iz-
vedējus arī saukšot pie atbildības. Lūk, kādā dzimt-
ļaužu lomā ir nostājusies Latvijas buržuāzija!

Mums, strādnieku un zemnieku frakcijai, pret to
noteikti jāprotestē, jo te mēs lieku reizi redzam, to,
ko jau vairākkārtīgi esam uzsvēruši, proti — Latvi-
jas buržuāzijas kopā iešanu ar fašistisko Vāciju. Līdz
ar to mums jāsaka Latvijas darba tautai, ka tā ir
bendes cirvja gatavošana, lai nocirstu galvu Latvi-
jas darba tautai. Mēs taču zinām, ka pašreiz Vā-
cijā tiek organizēti 12.000 krievu baltgvardu, kas
kopā ar vāciem nāks caur Latviju, lai uzbruktu Pa-
domju Krievijai. Līdz ar to no zemes virsus tiks pa-
dzīti arī mūsu jaunsaimnieki. Par cik Latvijas bur-
žuāzijas valdība piekāpjas Hitlera priekšā, par tik
tas nozīmē Latvijas jaunsaimnieku,padzīšanu no ze-
mes. Tāpēc arī Latvijas jaunsaimnieku vārdā man
jāprotestē pret Latvijas buržuāzijas tieksmēm- vieno-
ties ar Vāciju.

Mēs zinām, ka noteikti tiek gatavots uzbrukums
SPRS. Vācijas fašistiskā valdība par to jau savā
laikā ir ievadījusi sarunas Anglijā. Vācijas valdība
gatavo 12.000krievu baltgvardistu, lai tos raidītu kā
priekšpulkus uzbrukumā un, aiz tiem slēpdamās, uz-
bruktu Krievijai, tāpat arī Baltijas_ valstīm, starp
citu — arī Latvijai. Agri vai vēlu sāksies šis uzbru-
kums, kas būs Latvijas darba tautas apslepkavoša-
na vislielākā mērā. Tā tad mēs redzam, ka Latvijas
buržuāzija ir nostājusies noziedznieku lomā iepretim
fašistiskai Vācijai.

Latvijas buržuāzija cenšas- darīt visu to pašu,
ko dara fašistiskā Vācija. Tiklīdz tur rīko grāmatu
sārtus — Latvijas buržuāzija cenšas apspiest presi
un to iznīcināt. Fašistiskā Vācija iznīcina labāko
sabiedrisko darbinieku pieminekļus-, pat Richarda
Vāgnera piemiekils esot iznīcināts — Latvijā tiek iz-
nīcināti 1905. gada revolucionāru pieminekļi. Mums
liekas, ka tas notiek ciešā saskaņā ar valdības polī-
tiku tiklīdz mēs redzam vēršamies pret strādniekiem
tur Vācijā, mūsmāju fašisti cenšas darīt to pašu arī
pie mums. Tas tāpēc, ka agri vai vēlu sāksies uz-
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brukums sociālistisko padomju republiku savienībai.
Mums jāsaka, ka šis uzbrukums, ko, bez šau-

bām, vēlas arī Latvijas buržuāzija — šī SPRS sa-
graušana neizdosies. Tas nesīs tikai lielu postu La-
tvijas darba tautai, Latvijas strādniekiem, Latvijas
darba zemniekiem. Latvijas darba zemniekus šie
hitleriskie baroni, bez šaubām, noslaktēs ne vienu
vien, un tāpēc strādnieku un zemnieku frakcija no-
teikti visiem līdzekļiem uzstāsies pret vienošanos ar
Vāciju, pret līšanu uz vēdera Vācijas priekšā, pret
sunisko rokas laizīšanu fašistiskai Vācijai. (Priek-
šēdētāja biedrs zvanī.) Mēs cīnīsimies pret to, un
beigu_beigās strādnieki padzīs fašistus kā no Latvi-
jas, ta arī no hitleriskās Vācijas.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates iz-
beigtas. —

3. dienas kārtības punkts —-valstsbudžets
1933./34. saimniecības gadam. Referents
J. Birznieks. Turpināsies debates par kārtējo izde-
vumu X daļu, — Zemkopības ministriju.
Vārds deputātam Kiršteinam.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Runājot par mūsu lauksaimniecī-
bas polītiku, ko vada Zemkopības ministrija, es ne-
gribu plašāk apskatīt tos jautājumus, par kuriem te
runāja Bachmaņa kungs, t. i. par agrārās reformas
nostiprināšanu un paplašināšanu un arī par lauksaim-
niecības aizsardzību, ko te diezgan plaši apskatjja
Buševica kungs, jo šie jautājumi mums ir vēl
priekša.

Garāmejot gribu aizrādīt, ka mūsu frakcijas vie-
doklis agrārās reformas lietā gluži nesaskan ar to
viedokli, ko šeit teica Bachmaņa kungs. Viņš pra-
sīja mušu agrārās reformas turpināšanu un paplaši-
nāšanu, laikam, līdz bezgalībai. Mūsu viedoklis ir
tāds, ka agrāra reforma, protams, ir bijusi laba un
nepieciešama, bet reiz tā ir jāizbeidz un jānostiprina.
Iet bezgalīga plašumā, man liekas, nozīmētu šo pašu
agrarojeformu graut. Mūsu viedoklis nav tāds, ka
vajadzētu vel plaši dalīt m-usu meža fondu,jo16%no ta jau ir sadalīti

^
bet Latgalē atdoti jau veseli

40%. Jau tagad mēs dzirdam Latgales deputātus
sūdzamies par to, kaLatgalē esot ārkārtīgi liels būv-
koku trūkums, kas ārkārtīgi kavējot agrārās refor-
mas galīgu nostiprināšanu. Mēs zinām, ka no vi-
sam' tam platībām, kas no mežiem ir nodotas zemes
fonda, tikai nepilna puse ir kultivēta; turpretim ap-
mēram 120.000ha liela platība, kur auga ražīgi meži,
ir nocirsta un tagadir apaugusi 1nederīgiem krūmiem!.
Mūsu uzdevums būtu vispirms šo platību pārvērst
derīga zemē, lai tādotu ienākumus tautai, un tikai
tad runāt par agrārās reformas turpināšanu vēl
talak.

Bachmaņa kunga uzbrukumi un pārmetumi me-
žu resora darbiniekiem nav pamatoti. Viņš teica,
ka šie mežu re_sora darbinieki it kā visiem spēkiem
pretojoties agrārās reformas paplašināšanai. Man
liekas, ka viņi tikaiizpilda savu uzdevumu, dara to,
kas viņiem_ saskaņā ar likumu un instrukcijām jā-
dara. Nekādu patvaļu te nevar saskatīt.

Mums liekas, kaagrārā reforma jāizbeidz un jā-
nostiprina, jaizkultivē ta zeme, kas jau ir piešķirta.
Mūsu lauksaimniecību tas varēs celt vairāk nekā
tāda bezgalīga iešana plašumā. Mums reiz vispār
jāatsakās no_ dalīšanas psīchozes veicināšanas, kas
boja visu mušu saimniecisko un politisko dzīvi.

Attiecība uz lauksaimniecības aizsardzību mēs
jau vairākkārt esam uzsvēruši, ka mēs nevaram pie-
krist sociāldemokrātiem, kuri saka, ka lauksaimnie-
cības aizsardzība nemaz neesot vajadzīga, bet pil-
nīgi nevaram,piekrist arī līdzšinējai lauksaimniecības
aizsardzības politikai. Liela mērā tā ir bijusi lielo

saimniecību atbalstīšanas polītika, kuras dēļ cieš loti
liels skaits mazo lauksaimnieku,

Apstājoties tuvāk tieši pie šī Zemkopības mini-
strijas budžeta, kura galvenā sastāvdaļa ir tā sauktā
agronomiskā palīdzība, mēs gribētu aizrādīt, ka šis
svarīgais jautājums, diemžēl, arvien vēl ir palicis
novārtā. Mūsu zemniecības partijas savu uzmanību
galvenam kārtām ir vērsušas uz visādu piemaksu iz-
dabūšanu, iespējami lielāku cenu un lielāku piemaksu
saandelēšanu, bet mazāk ir interesējušās- par ražoša-
nas pacelšanas lietām, tāpat arī par lauksaimniecī-
bas eksporta tirdzniecības jautājumiem.

Agronomiskā palīdzībā joprojām saskatāms pil-
nīgs chaoss, vislielākais parallēlisms. Mums ir bez-
gala daudz agrono-misku organizāciju, kuras galve-
nam kārtām dalās pēc.viņu vadošo personu polītiskās
orientācijas, bet ne pēc lauksaimniecības pacelšanas
darba rakstura. Mums ir ļoti daudz organizāciju, ku-
ras viena otru apkaro, rada tikai nemieru lauksaim-
nieku starpā, bet ražīga darba veic maz.

Diemžēl, mūsu zemniecības partijas nav pieliku-
šas vajadzīgās pūles, lai šo jautājumu kaut reiz, kaut
pec 14 gadiem, skaitot no valsts tapšanas laika, no-
kārtotu. Bija gan zināmi mēģinājumi: lauksaimnie-
cības kommisijā pat pieņēma zināmus principus, uz
kuriem_ vajadzēja dibināties agronomiskai palīdzībai.
Diemžēl, referenta kungam, kas nāk no zemnieku sa-
vienības, tomēr nav vēlēšanās šo jautājumu tālāk
kārtot; tādēļ tas arī līdz šim laikam ir palicis neno-
kārtots. (Sauciens no vietas.) Birznieka kungs, loti
žēl, ka tas tā ir. Jūs vainojami neesat, jo tas bija
jūsu_ frakcijas_ biedra Lejiņa-Lejas uzdevums — šo
jautājumu tālāk virzīt. Tas tomēr nav darīts, bet,
kā jau teic^ loti daudz līdzekļu tiek izšķiests visādu
biroju uzturēšanai, nevajadzīgu satiksmes līdzeku uz-
turēšanai, un ļoti maz līdzekļu tiek dots tieši pašai
agronomiskai palīdzībai.

No otras puses pie mums ir parallēlisms ne tikai
latviešuJauksaimniecības organizācijās, bet arī tau-
tību ziņa. Mums ir ieviesies paradums dot katrai
tautībai arīsavas lauksaimniecības, agronomiskās
palīdzības summas. Mēs nebūt neesam arī pret citu
tautību lauksaimnieku atbalstīšanu, dodot tiem va-
jadzīgospadomus vai tos citādā veidā atbalstot —
tas ir vajadzīgs; bet mēs neredzam nekādas vaja-
dzības dibināt daudz organizāciju, kurām katrai jā-
uztur savs birojs, jāraksta papīri u. t. t, vārdu sakot
— nevajadzīgi_ jātērē naudu.

Ja paskatāmies šai budžetā, tad redzam bezga-
līgu sadrumstalotību. Ne tikai krievu, bet arī balt-
krieviem, vāciešiem un žīdiem dod pabalstus dažā-
dam lauksaimniecības skolām un biedrībām. Vācu
tautībai ir .tikai viena organizācija, Firksa kungs.
(V. Firksa starpsauciens.) Tā ir jauka lieta. Bet
Zemkopības ministrijas referents mums teica, ka vā-
cu agronomiskā organizācija procentuāli saņemot
vairāk neka tai pienāktos pēc iedzīvotāju skaita. Re-
dziet, _tas ir tas uz_krītošais un nepielaižamais,

Pec mušu saprāta visas agronomiskās organizā-
as-j-ci jāapvieno, jo mums taču nevar būt dažādas
lauksaimniecības — tiklab vācu, krievu, poļu un ci-
tu tautību lauksaimnieki ar un ecē ar tiem pašiem
arkliem un ecēšām. Arī agronomiskā zinātne mums
visiem ir kopēja. Sakait, kāds loģisks pamats tad ir
dažādo lauksaimniecības organizāciju uzturēšanai!

Sevišķi uzkrītošiun nepieņemami ir tas, ka šo-
gad ir radusies vel kāda jauna atbalstāma organizā-
cija — poliem, kam. līdz šim tādas nebija. (/. Verž-
bicka starpsauciens.) Organizācija varbūt bija, bet
viņa nesaņēma pabalstu. Turpretim tagad budžeta
kommisijās vairākums ir nolēmis atbalstīt arī šo or-
ganizāciju, kaut arī ar nelielu summu — 2000 latiem.
Mes, būdami principiāli pret dažādu tautību orgāni-
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zāciju pabalstīšanu ar atsevišķām summām, gribam
šodien aicināt Augsto namu šo nebūšanu kaut nevai-
rot, tāpēc iesniedzam priekšlikumu minētai polu or-
ganizācijai pabalsta summu nedot un tādā kārtā šo
ļaunumu vismaz neturpināt uz priekšu.

Tāpat vācu Kurzemes oikonomiskai sabiedrībai,
kurai, ka teicu, ir pārmērīgi liela summa, šo summu
liekam priekšā samazināt par 10.000 latu. Šo sum-
mu — 12.000 latu mēs liekam, priekšā nodot zvejnie-
cības atbalstīšanai, jo zvejnieki, kā tas no visām pu-
sēm ir atzīts, līdz šim pie mums atrodas pilnīgā no-
vārtā. Zvejnieki mums ir ārkārtīgi nabadzīga ražo-
tāju šķira, ja tā var teikt; tādēļ būtu vispareizāk tos
līdzekļus dot tai. (A. Dzeņa starpsauciens.)

Te Dzeņa kungs saka, ka zvejniekiem tiekot
dots. Tas taisnība, Dzeņa kungs, bet es-domāju,_ari Jums jāatzīst, un mēs to gribam, sevišķi uzsvērt,
ka ar tiem Vienreizējiem pabalstiem, ko mūsu aug-
stās personas, braukādamas pa grūtajiem jūrmalas
ceļiem, tur izdala, zvejniecības un zvejnieku stāvokli
visumā neceļ. (A. Dzeņa starpsauciens.) Par maz,
Dzeņa kungs! Šādapabalstu dalīšana, taisni otrādi,
izsauc zvejniekos nemieru un sašutumu, jo tie pa-
balsti, diemžēl, pašreiz bieži tiek doti pilnīgi netai-
snīgi — ne tiem', kam pienākas, kas ir cietuši, bet
tiem, kas, tā sakot, ir tuvāk politiski noteicošajām
personām,. Tāpēc mēs šeit jau esam nākuši ar vai-
rāk lietišķiem priekšlikumiem, jo šo zvejniecības lie-
lu, ja mēs runājam par tās atbalstīšanu, iespējams
atbalstīt tikai ar loti solidiem un plašiem saimnieci-
skiem darbiem.

Tā kā šis Zemkopības ministrijas budžets, kā
jau minēju, ir satādīts uz pilnīgi nelietderīga pama-
ta, uz pilnīgas agronomiskās palīdzības sadrumstalo-
tības-, un sevišķi nepamatotas ir summas cittautiešu
organizācijām, pat žīdu lauksaimniecības skolai, kas
pie mums ir pilnīgi nevajadzīga, saprotams, mēs pār
šo budžetu nevaram balsot, bet liksim priekšā sa-
mazināt cittautiešu agronomiskās summas. Mēs bal-
sosim par priekšlikumu, kuru te iesniedza Šterna
kungs, t. i. strīpot pabalstu Dubina skolai, kuru jau
pērn bija nolemts likvidēt, kura mums Latvijā abso-
lūti nav vajadzīga, kura mūsu zemē izsauc tikai lie-
lu sašutumu. Es ceru, ka šo vislielāko nonsenu mū-
su dzīvē Saeima reiz likvidēs.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Firksam.

V. Firkss (vācu baltiešu partija: runā vāciski)*):
Deputātu kungi! Runājot par Zemkopības ministri-
jas budžetu, es atļaušos aizrādīt uz šādiem ap-
stākļiem.

Man ir zināms, ka Zemkopības ministrija aiz
saimnieciskiem motīviem ir pret tālāku vēl nedaudz
nesadalīto lielsaimniecību sadalīšanu jaunsaimniecī-
bās. Tomēr mums ir kāds centrālās zemes ierīcības
komitejas lēmums — kādus 30 valdības centrus sa-
dalīt brīvības cīnītājiem-, kas vēlas iegūt_ zemi. Šo
komiteju vada Zemkopības ministrija; tapec rodas
tāds iespaids, it kā Zemkopības ministrija mīļa miera
dēļ, ievērojot koalicijas vēlēšanos, būtu atstājusi sa-
vas pozīcijas un padevusies. Tas būtu nožēlojami.

Man ir vesela rinda iemeslu, kas man neļauj bal-
sot par jaunu zemes sadalīšanu. Viena dala šo ie-
meslu ir tādi, kuriem Saeimas, vairākums aiz bailēm
kaitēt partiju polītikai nepiekritīs, bet citi mani ie-
mesli arī jums, mani kungi, sava vairākuma bus jā-
atzīst.

Ja es atzīstu par nepielaižamu pedejo bez atlī-
dzības atsavināto muižu zemju atlieku sadalīšanu un
zemes sadalīšanai brīvības cīnītājiem nepiekrītu tik

*) Runātāja atreferējums.

ilgi kamēr vācu tautības brīvības cīnītāji no šiem sa-
dalīšanas labumiem ar likumu ir izslēgti, tad patie-
sībā jūs mani droši vien sapratīsit, bet uz ārieni jūsu
ausis paliks kurlas. Turpretim, ja es jums pierādīšu,
cik lielus saimnieciskus zaudējumus ar šo projektēto
zemes sadalīšanu jūs valstij nodarīsit, es ceru, ka
jūs man dāvāsit savu uzmanību.

Ir paredzēts sadalīt 35 valdības lielsaimniecības,
kas līdz šim, maksājot nomu un nodokļus, valsts ka-
sei ir devušas vairāk par 100.000 latu ienākumu
gadā.

Paskatīsimies, kādi ieņēmumi un kādi izdevumi
būs valstij, ja šīs 35 lielsaimniecības sadalīs apmē-
ram 300 sīksaimniecībās.

Tā kā tikai neliela daļa jaunu sīks-aimniecību va-
rēs lietot vecās muižu ēkas, tad jārēķinās ar to, ka
pilnīgi no jauna būs jāceļ ēkas mazākais 200 saim-
niecībām-. Ieskaitot būvkokus un krēditus, valstij

, būs jāizdod apmēram 3000 latu par katru saimniecī-
bu. Bez šiem izdevumiem, kuru kopsumma var būt
apmēram 600.000 latu, vēl jārēķinās ar lieliem kapitā-
la zaudējumiem, kas radīsies ar to, ka lielās, loti vēr-
tīgās muižu būves kā nevērtīgas būs jāatdod nojauk-
šanai. Zaudējumi, kas radīsies, tā rīkojoties ar valsts
īpašumiem, bez sīkākas novērtēšanas nemaz nav ap-
rēķināmi; droši vien, tie sniegsies miljonos. No-
dokļu ieņēmumi un pagastu ieņēmumi loti ievērojami
samazināsies, jo jaunsaimnieki pie mums bauda tadu
sevišķu protekciju, ka viņiem viemēr lielu dalu no-
dokļu parādu atlaiž.

Rodas vēl viens loti svarīgs jautājums; kas būs
ar ierēdņiem, kalpiem un strādniekiem, kuri līdz šim
ir pelnījuši sev maizi šinīs lielajos lauksaimnieciska-
jos uzņēmumos? Zemi grib sadalīt brīvības_ cīnīta-
jiem-, kas kaut kur pilsētās ir ierēdņi vai strādnieki,
kas nemaz negrib nodarboties ar lauksaimniecību,
no kuras viņi arī nekā nesaprot. Viņi zemi uzskatīs
par tirdzniecības objektu un mēģināsjzsist_ iespeja-
mi augstu cenu, bet īstie zemnieki — līdzšinējie mui-
žu kalpi un ierēdņi kļūs par jaunu nemierīgu elemen-
tu mūsu zemē, kam nebūs maizes, ko ēst; bet_ ne-
mierīgu elementu taču mums jau tā kā tā netrūkst.
Man liekas, ka Zemkopības ministrija ir pielaidusi
kļūdu, pietiekoši enerģiski: neuzstādamas pret projek-
tēto pāri par 30 muižu centru sadalīšanu, kas mušu
saimniecībai par labu nenāks.

Ja tikko minētās summas, kas būtu jāizdod mui-
žu centru sadalīšanai, katru gadu izlietotu pie mums
bagātīgā mērā esošās nekultivētās zemes kultivēša-
nai, tad dažos gados varētu radīt vairāk dzīves spē-
jīgu jaunsaimniecību, nekā sadalot muižu centrus,
iznīcinot lielus, vērtīgus valsts īpašumus. Par to
taču vajadzētu padomāt, iekams piekrīt centrālas ze-
mes ierīcības komitejas lēmumam, ko budžeta kom-
misijā, kaut arī mīkstinātā veidā, ir jau izdarījusi.

Gribu vēl teikt dažus vārdus par vienu lietu, uz
kuru es no šīs vietas jau gadu no gada esmu aizrā-
dījis — līdz šim, protams, bez panākumiem.

Mūsu ārlietu ministrisLondonā turēja loti jauku
runu, kas bija noskaņota tā, ka nav iespējama vese-
līga saimnieciskā dzīve, kamēr tā ir padota nedabī-
giem ierobežojumiem. Viņš Londonā guva aplau-
sus; ari mēs še viņam gribam aplaudēt, jo, tas, ko
viņš teica, ir patiesība.

Tam, kas ir pareizs Londona, taču vajadzētu but
derīgam arī pie mums, bet izrādās^ ka mēs- gribam
savai lauksaimniecībai un tās attīstībai likt ceļā visā-
dus šķēršļus, kādi vien iespējami, un domājam, ka
tas tai nekaitēs, Mēs vēl arvien cieši turamies pie
noteiktāmīpašumu normām-, lai gan praktiskā dzīve
jau sen meklē līdzekļus un ceļus to apiešanai. Pil-
nīgi no gaisa grābtā 50 ha norma vēl arvien ir spē-
kā un traucē brīvu attīstību, Varbūt, beidzot mūsu
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parlamenta tomēr radīsies vairākums, kas pavilks
strīpu tam laikam, kad mūsu agrāros jautājumus uz-
skatīja par pilnīgi politiskiem jautājumiem-, un sāks
rīkoties saskaņa ar saimniecības pamatnoteikumiem.

Beidzot man jādod daži paskaidrojumi Šterna
kungam. Diemžēl, Šterna kungs nav klāt, bet viņa
frakcijas kollega Bachmaņa kungs, varbūt, būs tik
laipns_ un viņu pasauks. (Ķ. Bachmanis no vietas:
«JaJus runātu latviski, tad Šternsbūtu zālē. Ja Jūs
runājat vāciski, tad Šternam būt še nav nekādas no-
zīmes,") — Es tūlīt lasīšu latviski. (Jautrība. De-
putāts Bachmanis aiziet pasaukt deputātu Šternu.)

Šterna kungs katrā izdevīgā gadījumā mums —
vāciešiem— uzbrūk, un kādā no savām pēdējām ru-
nām _par šī gada budžetu viņš aizgāja pat tik tālu,
ka tas Iatviešu_ partijas un viņu pārstāvjus Saeimā,
kam ir kaut kāda darīšana ar mums — vāciešiem,
apzīmēja par valsts nodevējiem.

1927. gadā _Šterns bija vienā koalicijā ar vācu
frakciju; tad mušu līdzdarbība viņam bija loti patī-
kama. Arī dažus gadus vēlāk Šterna kunga viedo-
klis bija tāds, ka vāciešu līdzdarbība koailicijai būtu
veļama. Bet tad šī viņa izturēšanās bija uzreiz kā
ar nazi nogriezta. Jūs, mani kungi, par to brīnīsi-
ties un šo pēkšņo pārmaiņu nevarēsit saprast. Es
gribu tagad jums to izskaidrot: to sauc par «atrai-
dītu mīlestību".

Lai jūsmani saprastu, gribu nolasīt kādu rakstu,
kuru 1928. gada 22. janvārī Šterna kunga lauksaim-
niecības biedrība ar viņa paša parakstu piesūtīja vā-
cu frakcijai.

«Saeimas vācu frakcijai. Kurzemes lauksaim-
niecības centrālbiedrība, 22. janvārī, 1929. gada
JMq 206.

Atļaujamies Jums izteikt pateicību mūsu apvie-
noto biedreņu vārda par to, ka Jūsu priekšstāvis
iepriekšējos gados Saeimas budžeta kommisijā ir
atbalstījis Kurzemes lauksaimniecības centrālbiedrī-
bas intereses, un reizē ar to ceram, ka arī uz priek-
šu Jus atbalstīsit Kurzemes lauksaimniecības cen-
tralbiedrības budžetu.

Attiecībā uz Kurzemes lauksaiminecībascentrāl-
biedrības sastāvu varam ziņot sekojošo.

Pašlaik Kurzemes lauksaimniecības centrālbie-
drība apvieno 195 lauku organizācijas, kā tas redzams
no mušu pedeja gada pārskata, kuru nosūtījām uz
.1. Hana vardu, Kurzemes lauksaimniecības centrāl-
biedrības pārvalde sastāv no 3 revīzijas kommisijās
un 5 valdes locekļiem, Pēc politiskiem nogrupēju-
miem vajde ieiet 2_locekli no Bļodnieka partijas, 1
— no demokrātiska centra, 1_ — sociāldemokrāts,
mazi-nieks, un 1 kreisais sociāldemokrāts (L. Has-
manis, K. Veinbergs, J. Kahnņš, J. Šterns un E. Iva-
novs). Revīzijas kommisijā ieiet visi trīs locekli no
zemnieku savienībai tuvu stāvošām personām jeb tās
biedriem. Kurzemes lauksaimniecības cetnrālbiedrī-
bas pārvalde nevienai politiskai grupai nav vairāku-
ma, un mušu pārliecība ir, ka tas arī nedrīkst būt, jo
agronomiskiem darbiniekiem jābūt ārpus politikas un
jāveic vienīgi lauksaimniecības pacelšanas darbs.

Ar šādu mušu uzskatu viedokli nebija apmieri-
nāti zemnieku savienības valdes locekli, kuri iegāja
Kurzemesjauksaimniecības centrālbiedrības pārval-
de un kategoriski pieprasīja, lai tiem būtu Kurzemes
lauksaimniecības centrālbiedrība vairākums; tomēr
šo prasību mušu gads_kartējā sapulcē, kurā piedalījās
16 biedrības priekšstavji, ar 52 balsīm noraidīja, jo
lielāka daļa arī zemnieku savienības biedru balsoja
tam pretī, atzīdami, ka saimnieciski-kultūrālā laukā
polītiku ievest nevar, un ka šeit jāapvienojas kop-
darbība visplašakam aprindām.

Šāds Kurzemes apvienoto organizāciju lēmums
neapmierināja zemnieku savienību, un tās divi val-

des_ locekļi no mums aizgāja, pie kam to vietā tika
ievelēti divi valdes locekļi no Bļodnieka grupas.

Aizrādām, ka zemnieku savienības vietējie dar-
binieki kādu mēnesi atpakaļ Kurzemē noorganizējuši
biedrību, kuru sauc par Kurzemes lauksaimniecības
biedrību apvienību, kūpas valdes sastāvā ieiet vie-
nīgi zemnieku savienības partijas cilvēki."

Un nu lūdzu klausaities tālāk:
«Ņemot vērā pievesto un ievērojot mūsu pilnās

sapulces atzinumu par kopdarbību ar visām partijām
un organizācijām, griežamies pie Jums ar lūgumu at-
balstīt mušu biedrību ka Saeimā, tā arī Saeimas bu-
džeta ko-mmisija.

Jūs varētu būt pārliecināti par mūsu bezparteji-
sko un lietišķo darbību kā pie valsts pabalstu izlie-
tošanas un agronomiskās palīdzības darbu izvešanas,
tad atzīstam par vēlamu, ka Jūsu priekšstāvis ieietu
mušu organizācijas pārvaldē.

Bez tam, ja Jūs atzītu par vēlamu, mēs esam ar
mieru atalgot vienu Jūsu darbinieku, kurš galvenā
kārta apkalpotu Jūsu aprindu lauksaimniekus. Ce-
ram, ka Jūs mūsu priekšlikumu pieņemsit un nāksit
kopīgi strādāt pie lauksaimniecības pacelšanas darba
Kurzeme."

Te pirmajā lapas pusē viena frāze ir pastrīpota,
proti: «atbalstīt mūsu biedrību kā Saeimā, tā arī
Saeimas budžeta kommisijā." Redziet, kungi, šāds
priekšlikums ir skaidra andelēšanās, tā ir tā saucamā
,.Kuhhandel".

Uz šo rakstu Šterna kungs nekādu oficiālu at-
bildi no mums nav saņēmis, jo uz tādiem priekšliku-
miem ... (starpsauciens). To ir parakstījis Šterna
kungs. Tas ir Jūsu paraksts, Jūs taču varat redzēt.
Te ir parakstīts — priekšnieks J. Šterns un centrālās
valdes loceklis J. Kalniņš. (Sauciens no vietas:
«Oi, oi!")

Redziet, tāda ir šī lieta! Ir skaidrs, ka Šterna
kungs ir ļoti neapmierināts ar to, ka mēs viņam ne-
devām nekādu atbildi uz šo rakstu; bet redziet, uz
šādu «Kuhhandel" vācu frakcija nemaz neatbild. Ti-
kai šodien bija tāds gadījums, ka es jums to cēlu
priekša.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Zālītēm.

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija): Go-
dātie deputātu kungi! Runājot par Zemkopības mi-
nistrijas budžetu, sociāldemokrāti izsacījās, ka bu-
džets neesotjeals, ka- tanī esot uzņemts 50 miljonu
latu piemaksām bekonam, sviestam u. t. t. Šīs sum-
mas nevarot ienākt ar _ kārtējiem ienākumiem, šis
budžets esot nereāls, tapec par to nevarot balsot.
Ari es saku un sacīju jau agrāk, ka vispār mūsu ta-
gadēja kabineta budžets ir nereāls un to pašu es
sakuarī par Zemkopības ministrijas budžetu. Tas ir
nereāls, tas nevar izpildītie_s. Tās piemaksas, ko
prasa, mes nevaram dot, tam jāpaliek, gaisā karā-
joties.

Tomēr te rodas jautājums: ko mēs darīsim, ja
tagad gada vidu — neaizmirstiet, ka tagad jau klāt
jūlijs — uzstāsimies pret budžetu? Kad tad mēsbeigsim jaunu budžetu izstrādāt un varēsim to pie-ņemt? Kur rāsim, un kura būs tā valdība, kas ta-
gadēja momenta varēs stāties Bļodnieka valdības
vieta un_ sastādīt tadu budžetu, kas ir pieņemams?
Es domāju, nav Saeimā tāda vīra, kas to varētu(starpsaucieni: «Pareizi!"), tāpēc es tomēr balsošu
par Zemkopības ministrijas budžetu (saucieni: «Pa-reizi!") un balsošu arī par visu budžetu. (Saucieni:
«Pareizi!") Zināms, var jau viņā izdarīt dažādus
labojumus.

Vērojot aizejošos progresistus un demcentristus,
jāizsaucas: ko jus darāt? Es sajūtu, ka šinī momen-
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ta to darīt nevar, ir jānostājas tautas priekšā un jā-
dod atbilde. Es nebaidos to darīt un sacīt: es bal-
soju par budžetu. Zinait, es neesmu ne ar vienu sai-
stījies, neesmu iestājies arī nevienā koalicijā, esmu
brīvs un neatkarīgs; bet es nevaru ņemt uz savas
sirdsapziņas to atbildību,_kas Saeimas deputātam jā-
nes tautas priekša; tapec es balsošu par budžetu.
(Starpsauciens: _«Pareizi!") Un es saku to bez bai-
lēm. Jus, sociāldemokrāti un kommunisti, ja gribat,
varat mani_nolikt, nozākāt, pat nomētāt akmeņiem,
bet es_ tomēr balsošu par budžetu. (Starpsaucieni.)

Talak es runāšu par to, ko es domāju par bu-
džetu, ko es no valdības vēlētos.

Vispirms sacīšu, ka esmu pret to, ko šeit iz-
teica Bachmaņa kungs. Tā bija dēmagoģija, ko viņš
še pauda. _ Ja Bachmaņa kungs stāv uz kapitāli-
stiskas iekārtas, uz privātīpašuma pamata, tad viņš
ta nevarēja izteikties. Tas, ko viņš prasa, ir pret
zinātni un arī pret tautsaimniecību., Tam, ko viņš
prasa, konsekventi jānoved pie galīgas zemes sada-
līšanas, un tas var mūs novest tikai pie vispārējas
nabadzības. Ja gribam nostāties uz kapitālistiskās
iekārtas, privātīpašuma pamata, tad šim budžetam
un arī agrārai reformai mums jāpieiet no cita vie-
dokļa, nekā, diemžēl, to dara Bachmaņa kungs.

_Es varu saprast tādu saimniecību un tādu valsts
iekārtu, kādu liek priekšā sociāldemokrāti. Viņi ir
pret kapitālistisko iekārtu pret privātīpašumu vis-
pār; viņi prasa citādu iekārtu, grib nodibināt valsti
uz citādiem pamatiem — uz sociālistiskiem pama-
tiem. Šādu valsts iekārtu es varu saprast. Ja tā
nav realizēta, varbūt, arī visā pilnībā realizēta ne-
tiks, tad vismaz tā ir idejiska prasība, tā ir ideja,
realizējama ideja. Es to vismaz saprotu.

Es saprotu arī kommūnismu; tā ir iekārta, kur
valsts dibināta uz kommūnisma pamatiem, kā to ir
iesākusi realizēt Krievija. Lai tikai viņa to realizē
līdz galam. Es priecātos, ja tas būtu iespējams.
(R. Lapiņš no vietas: „Ir jau gatava!") — Kad. būs
gatava, tad mēs to redzēsim! — Arī es varu sa-
prast kommūnistisku valsts iekārtu. Tā ir ideja,
varbūt,' iespējama ideja. Es tagad nerunāšu ne par,
ne pret to. Lai viņi mēģina savā zemē, savā pa-
domju Krievijā to realizēt! (F. Bergs no vietas:
«Zālīt, vai sociālisms ir ar zinātni, vai pret zinātni?")

Es nostājos uz tā pamata, uz kāda nostājās pro-
fesors Balodis (starpsaucieni), kad viņš pārnāca La-
tvijā un, vērojot tagadējo momentu, nostājās uz ci-
ta viedokļa. Viņš uz tagadējo iekārtu Latvijā ska-
tījās citādām acīm. Viņš atzina, ka vienīgā iespēja
ir tā, ja mēs nostājamies uz zinātniskiem pamatiem,
ja mēs pieņemam, ka negribam pēkšņi revolūcijā vi-
su sagraut. Jau toreiz sāka izveidoties mūsu agrā-
rā reforma, sāka nodibināties un attīstīties mūsu pa-
rastā lieluma saimniecības (20 ha) un sīksaimniecī-
bas. Bija iesākušies zemes sadalīšana, un jau tik
daudz jaunsaimniecību bija nodibinājušās, ka nācās
nostāties uz pavisam citiem pamatiem, ja negribēja
visas šīs jaunsaimniecības, tā sakot, noslaucīt no
zemes virsus, no Latvijas zemes nost. Tas nebija ie--
spējams, to varētu tikai revolūcijas ceļā, ar ieročiem
rokā. Tautas masas alka pēc zemes.

Pēc ilgām pārrunām ar Balodi mēs nostājāmies
uz tā pamata, ka pastāvošās muižas jāsadala, kaut
gan, no zinātniskā viedokļa, tautsaimniecības un oi-
konomiska viedokļa raugoties, vajadzētu atstāt zi-
nāmu skaitu zināma lieluma lielsaimniecību. Ne so-
ciālistiskā, ne kommūnistiskā valstī tādu lielsaim-
niecību nav. Tur privātais īpašums ir atcelts, tur ir
cita valsts iekārta, un tādēļ tur visiem jautājumiem
jāpieiet no cita viedokļa nekā pie mums. Mēs to
visu ievērojām un no šī jaunā viedokļa visu apska-
tījām.

Vāciešiem zemi atņēma. Iesākās zemes izdalī-
šana. Arī pilis atņēma, un iesākās viņu atdošana ci-
tiem. No zinātniskā viedokļa, un skatoties pēc Ba-
loža Ieskatiem, man jāsaka — un es to saku bez
bailēm —, ka tas nebija pareizi darīts. Ja mēs gri-
bam paturēt līdzšinējo kārtību, tā sakot, kapitāli-
stisko iekārtu un privātīpašumu, uz kura pamatiem
mēs nostājamies, tad būtu jāatstāj zināms skaits zi-
nāma lieluma lielsaimniecību. Mūsu vecsaimnieki
bija jāuzskata par neaizskaramiem. To mēs ar Ba-
lodi arī darījām; bet tā kā jaunsaimniecības bija jau
sākušas nodibināties, izveidoties un attīstīties, tad
mēs atzinām arī, ka arī viņas ir iespējamas, uztura-
mas, izkopjamas, pievedamas ziedu laikmetam, ka-
mēr visā pasaulē nav citas labākas kārtības.

Kapitālistiskā iekārta, privātīpašums, kamēr ci-
tas labākas iekārtas nav, ir jāuztura. Nedrīkst visu
zemi sadalīt vienlīdzīgās dalās. Lielsaimniecības, vi-
dējās saimniecības, sīksaimniecības — visas uztura-
mas un harmoniski izkopjamas un attīstāmas. Mēs
nezinām, cik tālu mēs to varēsim realizēt un tā iz-
kopt, bet viens ir skaidrs: kamēr pastāv kapitāli-
stiskā iekārta un privātīpašums, tikmēr pilnīga ze-
mes sadalīšana, tāda, kā Bachmanis grib, nav iespē-
jama, nekaitējot vispārējam labumam. Tāpēc es uz-
stājos pret Bachmaņa kunga pārmetumiem, ka val-
du^neesot darījusi visu, kas darāms. Protams,
valdība varēja, varbūt, darīt vairāk, nekā viņa ir
darījusi, varbūt viņa varēja daudz vairāk laucinie-
kus atbalstīt; bet pārmest un teikt, ka, nesadalot
muižu centrus, kas tagad iznomāti arendātoriem,
mēs pieredzēšot katastrofu, nav pareizi. Šāda rīcī-
ba mūs nenovedīs pie katastrofas. Ja mēs visu sa-
dalīsim, sakait, kur tad mēs apstāsimies! Vai mēs
varēsim apstāties pie vecsaimniekiem, kuriem var-
būt ir 100 vai 200 ha zemes? Tā, man šķiet, būtu
vislielākā netaisnība, ja sāktu dalīt šādas saimniecī-
bas. Sakait, vai mēs varētu apstāties arī pie Lei-
karta saimniecības, kuram taču arī ir laikam savus
100 ha vai vairāk liela saimniecība? Arī tā tad
būtu jāsadala. Kas tad iznāktu? Vai tad mēs va-
rētu mūsu saimniecībās lietot visas modernās ma-
šīnas? Nē. mēs nonāktu vislielākā postā.

Pašreizējai kārtībai jāpaliek. Mums jāatbalsta
tiklab vecsaimnieki, kā jaunsaimnieki un arī sīk-
gruntnieki. Vecsaimniecības tiklab es, kā arī Balo-
dis uzskatījām par neaizskaramām. (Starpsauciens.)
Jūs nezināt, ko runājat!

Kā jau teicu, arī Balodis aizrādīja, ka tas nav
iespējams. Kā iespējama sadalīšana, to esmu patei-
cis jau 1907. gadā izdotajā brošūrā «Baltijas agrār-
jautāiums". Arī tad mēs ar Balodi prasījām muižu
sadalīšanu, bet ne tā, kā Jūs to prasāt. Es atrodu,
ka atstātie muižu centri ir par maziem, lai labi va-
rētu saimniekot. Tāpat ari vecsaimniecības ir at-
balstāmas un ne sadalāmas. Esmu pret vecsaimnie-
cību un arī pret Leikarta mājas sadalīšanu. (Starp-
sauciens.) Viņš domā, ka, pārdodot purvu valdībai,
daudz ko mantos. Bet es esmu arī pret Leikarta
mājas sadalīšanu.

Mūsu valdībai jāgādā, lai mūsu zemkopji varētu
lēti un daudz ražot. Ka tas iespējams, to Augstajam
namam' jau aprādīja Balodis; arī es to esmu darī-
jis. Lasait grāmatu «Latvijas agrārjautājums" (2.
izd. 1931. g.), ko sarakstījuši Balodis kopā ar Zālīti,
un kur redzams, kā tas iespējams, un kā to vajadzē-
tu darīt. Par to jūs varat pārliecināties arī no prof.
K. Baloža, darba partijas programmas. (P. Leikarta
starpsauciens.) Lūdzu, Leikarta kungs, tur Jūs par
to varat pārliecināties; arī es Jums to varu iedot. —

Es ari vēlētos, lai mūsu valdība ietu, cik vien
tālu viņa šai jautājuma var iet, un atbalstītu ir mūsu
jaunsaimniekus, ir vecsaimniekus. Šai ziņā es uz-
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skatu šķirošanu par nepielaižamu. Vieni ir lauksaim-
nieki un otri — lauksaimnieki. Kā mēs šķirosim, kā
mes dalīsim? Palīdzība jāsniedz kā vieniem, tā ot-
riem; citadimums mūsu tagadējās ierēdņu armijas
vieta būtu jārada vēl jauna ierēdņu armija, lai mēs
šai ziņā varētu panākt taisnību un varētu izzināt,
cik kuram dodams. Tāpēc es prasu valdībai, lai
viņa pabalstītu abas lielās lauksaimnieku partijas —
jaunsaimniekus un vecsaimniekus vienādā mērā.

Jebšu es uzskatu Zemkopības ministrijas budže-
tu pār nereālu, es tomēr nebīstos balsot par piemak-
sām visumā. Kāpēc balsot par piemaksām? Soci-
āldemokrāti dibināti aizrāda, ka tās nav iespējamas,
bet viņi paši ir līdzvainīgi pie tā. Līdz šim mēs
esam pabalstījuši jūpniecību ar augstām aizsargu
muitām. Pret viņam pastāvīgi uzstājās Balodis, ka-
mēr viņšbija Latvijā. Es arī esmu uzstājies pret to.
Es šoreiz negribu šeit izmeklēt, cik tālu vainīgi so-
ciāldemokrāti, un cik tālu vainīga zemnieku savie-
nība. Es domāju, ka abi vainīgi, (P. Ulpes starp-
sauciens.) Ja jus varat vainu no sevis nokratīt, da-
raitto, nomazgājiet! Es saku, Balodis taisni tāpēc
izstājas no tas partijas, ka jus bijāt netaisni. Jūs ne-
bijāt vienlīdz taisni pret laukiem un pilsētām, pret
lauksaimniecību un rūpniecību. Varbūt, kad jūs pa-
kasīsit Baloža izdodamo pašbiografiju, jūs atradīsit,
kāda iemesla deļ viņš no jūsu partijas izstājās. Viņš
bija liberālāks kā jūs. Ja jūs gribat būt taisni un
konsekventi izvest savas partijas programmu, savu
sociālistisko programmu, tad jums nedrīkst būt ne-
viena privātīpašuma, neviena muižas centra. Jūs gan
šeit bramejatiesun uzstājaties pret dubultamatiem,
bet paši esat lielākie dubultamatu piekopēji. (Starp-
saucieni.)

Es' saku, ka es nebaidos balsot par šo budžetu
un par tiem 50,000.000 latu piemaksu lauksaimniecī-
bai. Tas jādara, lai mes Augsto namu nepadarītu
par joku namu. Augstais nams nedrīkst par tādu
kļūt. Ja reiz Augstais nams k pieņēmis un balsoiis
par kādiem pabalstiem, par kādām piemaksām lauk-
saimniecības produktiem, tad šodien to ar vienu ro-kas majienu_nevaram noraidīt un atmest. Kā jaun-
saimnieki, ta arī_ vecsaimnieki ir jau savus laukus
apsējuši un ir rēķinājušies ar Saeimas pieņemtiem
lēmumiem. Šai ziņa zemnieku savienībai ir pilnīgi
taisnība, ka Augstais nams nedrīkst te piepeši at-
teikties no saviem lēmumiem. Varbūt nākošajā ga-
da arī es nebalsošu par to, bet šogad mēs nedrīk-
stam no ta atteikties, mes nedrīkstam dzīt jokus.
Augstais nams nedrīkst katru dienu vai katru nedē-
lu grozīt savus lēmumus. Varbūt par to ir balsojis
arī demokrātiskais centrs, varbūt par to ir balsojusi
arī progresīva apvienība, varbūt par to ir balsojis
arī Bachmanis. Ja viņi tagadējā momentā izstājas
no koalicijas, tad es to atrodu par noziedzību. Es
nekad neesmu bijis koalicijā, bet šinī momentā essaku, ka esmu gatavs iestaties un balsot par budže-
tu ar visam 50 miljonu latu lielajām piemaksām lauk-
saimniekiem.

Vēl ir viena prasība mūsu valdībai, proti — lai
ta_ naktu pretim bezdarbniekiem, t. i. es prasu neka-
vēt, mes nedrīkstam kavēt Daugavas krāču izbūvi.
Šinī darba _daudz strādnieku atradīs sev darbu un
maizi, un tāpat arī uzlabosies lauksaimnieku stā-
voklis. (Starpsauciens.) Arī jūs paši, sociāldēmo-
krati,_ es_at piemaksu baudītāji; man šķiet, arī jūs tās
nesmādējat. Es zinu, ka jus par tiem amatiem, ko
viensotrs esat nolikuši, kurnat un žēlojaties, ka jū-
su stāvoklis ir grūts. (Starpsauciens.) Tas ir par
tam Latvijas_ bankas algām, jo tur viens otrs no
jums bija. Tāpat arī Menderis un Buševics par tām
algu summām, ko viņi saņēma padomju Krievijas
banka. Jus visi esat ēduši dubultas algas ar dubul-

tām un pat vairāk mutēm. Ja pieliekam klāt taisnī-
bas mērauklu, tad es brīnos, ka Dukura kungs te pa-
stāvīgi uzstājas šinī jautājumā.

Bet par to es te negribu runāt. Kad būs runa
par dubultiem amatiem, tad mēs pārliecināsimies, kā
stāv ar jums pašiem, sociāldemokrātiem, un kā stāv
ar Dukuru. Tā ir visbriesmīgākā dēmagoģija Latvi-
ja. Tautu var sakūdīt, un sarīdīt pret visu ko; un
sociāldemokrāti to dara ne mazāk kā zemnieku sa-
vienība un citas partijas.

Kas grib interesēties, ko es saku par zemkopī-
bu, un kā tā veicināma, tas lai palasās «Baltijas ag-
rārjautājumu" un «Latvijas agrārājautājumu", tas lai
palasās arī prof. Kārļa Baloža darba partijas pro-
grammu. (Starpsaucieni. Priekšsēdētājs zvanī.) Jūs
varat darīt to pašu, ko dara Krievija. (F. Bergs no
vietas^ «Cik dubultalgu Zālīte saņem? — Austskolā!
Saeimā!") — Deputāts nav amats. — Es beigšu ru-
nāt, jo kam ir interese, tas lai palasās un par to pār-
liecinās. Pustukšā namā man arī nav nekāda prie-
ka runāt. Es balsošu par budžetu. Dzirdiet!

Ja jūs, sociāldemokrāti, gribat, tad apmētājiet
mani ar dubļiem savā presē. Jūs jau to esat darīju-
ši ar Balodi un ar mani. Es no tā nebīstos. Kom-
munisti, jūs varat darīt to pašu, ja gribat. Es to-
mēr saku: esbalsošu par budžetu, tāpēc ka akme-
ņiem tagad būtu jākliedz, ja tas nenotiktu, un ja ta-
gadējas valdības budžets tiktu noraidīts. Jūs gan
sakāt, ka tauta stāv_aiz jums, aiz sociāldemokrātiem
un kommūnistiem, tāpat aiz demcentristiem un pro-
gresistiem; ne, tas tā nav! Tauta redz, ko jūs da-
rāt! Tagadēja momenta likt krist tagadējam kabi-
netam — to tauta_ uzskatītu par lielāko noziegumu,
ko varētu pastrādāt. Es šo noziegumu tautas priek-
ša negribu izdarīt un tapec balsošu par budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Matisonam.

A. Matisons (strādnieku un zemnieku frakcija):
(Sarunāšanas, strpsaucieni.) 1919. gadā, pēc pa-
domju valdības padzīšanas, Latvijas buržuāzija ...

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Zā-
līt, tagad vārds deputātam Matisonam!

A. Matisons (turpina): ... bija spiesta Latvijas
brīvības cīnītajiem solīt zemi, lai viņi ietu un karotu
un atsvabinātu Latvijai buržuāzijas Latviju no ber-
montiešiem un padomju iekārtas, jo tai laikā bez-
zemniekos illuzijas par savu kaktiņu un savu stūrīti
zemes, ka šī zeme vedīs tos pie labklājības, bija
ļoti liela. To, ka šī prasība bija populāra bezzem-
niekos, izmantoja Latvijas buržuāzija un solīja iz-
dalīt visas muižu un lielsaimnieku zemes bezzemnie-
kiem.

Bet bezzemnieki loti vīlās. Viena daja zemes
gan tika sadalīta, bet ne visa. Muižniekiem, vācu
baroniem tika atstata labāka muižas zeme, muižu
centri 50—lOO Jia platība. Tāpat zeme tika pirmkārt
— un ta labāka — sadalīta Lāčplēša ordeņa kavalie-riem, pec tam tādiem, kuriem bija sakari ar valdošošķiru, t. i. kas bija valdības un zemes ierīcības komi-tejas krustdēli. Zemi dabūja, pirmkārt, visi agrono-mi. (Starpsauciens: «Kas tad agronoms ir bez ze-mes?!") — Bet vai šie agronomi paši to strādā?
Viņi to nestrādā, bet izrentē tālāk.

Zemi piešķīra agronomiem ar dārzsaimniecību,
dīķsaimniecību'un priekšzīmīgu saimniecību nosau-
kumu, lai varētu radīt citiem lauksaimniekiem kā
jāstrādā; bet nu jāsaka, ka no šīm dažādām dārz-
saimniecībam, dīķsaimniecībam u. t. t. jaunsaimnieki
gan nekādu priekšzīmi ņemt nevar. No tām gan var
ņemt priekšzīmi, ka nevajaga strādāt.
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Tā mēs zinām, ka Turaidas muižas centrs ir pie-
šķirts zemnieku savienības partijas biedrim agro-
nomam Zolmanim, tagadējam atašejam Londonā.
Viņam ir piešķirts Turaidas muižā darzsaimniecības
un dīķsaimniecības objekts, bet viņš šo savu dārz-
saimniecību ir nolaidis tādā stāvoklī, ka apkārtējie
jaunsaimnieki tur nekā nevar mācīties. Šī saimnie-
cība ir nolaļsta vēl sliktākā stāvoklī, nekā ir viena
otra apkārtējā sliktākā jaunsaimniecība.

Kā jau teicu, pēc lielinieku padzīšanas no Latvi-
jas bezzemnieki loloja illūzijas pēc zemes, bet tagad
pēc 13 gadiem šīs illūzijas lielākā jaunsaimnieku da-
ļa ir jau izdzīvojusi. Viņiem- praksē ir pierādījies,
ka, pastāvot kapitālistiskai iekārtai, savās sīkajās
saimniecībās viņi nevarēs tikt ne pie kādas labklā-
jības. Lielburžuazija zemi viņiem ir devusi tikai tā-
pēc, lai uz viņu pleciem uzveltu savus nodokļus.

Salīdzinot, cik nodokļu maksā vecsaimnieki un
jaunsaimnieki, redzam, ka jaunsaimnieki dažos ga-
dījumos samaksā pat simtkārt vairāk nodokļu nekā
vecsaimnieki. Pagājušajos 13 gados Latvijas jaun-
saimnieki par dažādiem zemes izpirkšanas maksāju-
miem, par valsts aizdevumiem, koka materiāliem un
visādiem citiem aizdevumiem, kādi viņiem ir bijuši
nepieciešami savu saimniecību iesākšanai, ir iekrā-
juši apmēram 400.000 latu parādu valstij.

Kad pieprasīja zemi, to deva pirmā kārtā tā-
diem, kam bija inventārs. Kāds inventārs var būt
kareivim, kas atgriežas no kara? Inventārs bija ti-
kai tiem, kas kara laikā nebija cietuši — saimnieku
dēliem. Kara invalidiem inventāra nebija, un tie ze-
mi nedabūja.

Jau toreiz liela dala zemes gribētāju nalika bez
zemes un arī tagad vēl nav no dabūjuši. Savā laikā
viņiem solīja atlīdzību, bet vēl līdz šim- laikam tā nav
dota. Piesolīja purvus. Mēs taču zinām — ja jau
nevar eksistēt jaunsaimnieks uz kultivētas zemes,
tad purvos arī turpmāk nekāda eksistence nebūs ie-
spējama.

Valdošā lielburžuazijas šķira presē jautājumu
nostāda tā, ka viņa loti atbalstot visāda veida lauk-
saimniecību un pirmā kārtā — jaunsaimniecības. Tā
«Brīvajā zemē" 1932. gada 208. numurā rakstīts, ka
esot piešķirts 180.000 dažādu zemes vienību. Pa-
balstiem valsts izsniegusi 11.290 saimniecībām, kop-
summā 1,8 miljoni latu. — Pabalstiem ēku celšanai
izsniegts 2,1 miljons latu. Par valsts līdzekļiem no-
susināts apmēram 1000 ha lauksaimnieciski izmanto-
jamas zemes par 4,7 miljoniem latu. 850 meliorāci-
jas sabiedrībām bijis iespējams izrakt novadgrāvjus
760 kilometru garumā; tas izmaksājis 7,3 miljoni la-
tu. 1931. gada 1. aprīlī skaitījās valsts atalgoti 176
agronomi, 837 lopkopības biedrības, 718 vaislas buļļu
staciiu, 52 lauksaimniecības skolas.

Visas šīs minētās labierīcības sniedza pabalstu
galvenā kārtā tikai lielsaimniekiem. Mēs zinām, ka
šī agronomiskā palīdzība un agronomi ir tikai val-
došās šķiras politisko partiju interešu aizstāvji. Pa
lielākai dajai neviens jaunsaimnieks, kuram agrono-
miskā palīdzība būtu visvairāk vajadzīga, šo agrono-
misko palīdzību nav saņēmis un arī nekad nesaņems.
Šī agronomiskā palīdzība ir vajadzīga uz vietas, lau-
ku saimniecībās, bet ne šeit Rīgā, kancelejās, kuršie
agronomi sēd. Uz laukiem viņi savas acis_nerada.
Vienā otrā gadījumā viņiem var aizrakstīt vēstuli un
kaut ko pajautāt, tad viņi uz šiem jautājumiem arī
atbild.

Sevišķi noplicināta stāvoklī Latvijas valdības
laikā ir nonākusi Latgales sīkzemniecība, jo Latgale
zemes bads ir vēl kroniskāks nekā pārējā Latvijā, un
tur šo bez zemes neapmierināto ir ļoti liels skaits.
Tie, kas zemi ir dabūjuši, ir nonākuši galīgā badā, ir
spiesti meklēt blakus nodarbošanos un iet pelņa uz

attālākiem Latvijas novadiem pie bagātiem lauku
budžiem, tādējādi nositot darba algas vietējiem lauk-
strādniekiem, nerēķinoties ar to, ka šīs algas jau ta
ir zemas. Beidzamos gados laukstrādnieku algas ir
nosistas par 30%—50%.

Vairojas arī jaunsaimniecību ūtrupju skaits. Ar-
vien vairāk jaunsaimniecības ūtrupēs nonāk bagāto
lielsaimnieku rokās. Savā laikā uzsāktais jaunsaim-
niecību un sīko saimniecību sadalīšanas process sak
virzīties uz otru pusi: sīksaimniekus uzsūc bagātie
lielsaimnieki, un ar to ir pierādījies, ka sīkie_ zemes
īpašnieki nav spējīgi konkurrēt pasaules tirgu ražo-
šanas ziņā.

Mēs zinām, ka pēc bijušo baronu muižu sadalī-
šanas sīkās saimniecībās, šīs saimniecības kopskaita
ražo lauksaimniecības produktus daudz mazāk neka
ražoja tai laikā, kad zemi apstrādāja vienkopus biju-
sē muižniecība. Sevišķi spilgti tas ir pierādījies bei-
dzamos gados sakarā ar lauksaimniecības krizes ie-
stāšanos. Lielsaimniecības ir pierādījušas savu pā-
rākumu, jo tur iespējams strādāt ar mašīnām, izman-
tot pēdējos technikas sasniegumus. Sevišķi spilgti
tas ir pierādījies tanī zemē, kur lauksaimniecība no-
stādīta uz kollektīviem pamatiem, t. i. kur zeme nav
vairs privātīpašums, bet ir valsts īpašums, kā pa-
domju Krievijā, kur apvienotas lielākas zemes pla-
tības; tāpēc tur arī iespējams izmantot visjaunākos
technikas sasniegumus.

Bachmaņa kungs te uzstājās par sīkās un naba-
dzīgās zemniecības aizstāvi un izteicās tiklab pret
labiem, kā kreisiem, kuri graujot agrāro reformu.
Man jāaizrāda, ka graušana ir taisni tā polītika, kas
zemniecību nostāda tādā stāvoklī, ka viņa nav spē-
jīga ar iespējami mazāku darba spēku lētāk ražot.
Mūsu uzskats ir tāds, ka ir pareiza tā lauksaimniecī-
bas polītika, kas cenšas veicināt lētāku ražošanu ar
iespējami mazāku darba spēku, un tādu polītiku ie-
spējams realizēt tikai likvidējot mazās saimniecības
un to vietā nodibinot lielsaimniecības; bet tādā ga-
dījumā pirmkārt jāiznīcina privātīpašums. Šāda po-
lītika kapitālistiskā iekārtā nav realizējama, bet gan
tikai padomju iekārtā, kā tas ir padomju Krievija.

Padomju Krievija ir pierādījusi, ka kollektīvas
saimniecības ir spējīgas pastāvēt arī tagad, kad visu
kapitālistisko valstu lauksaimniecība ir pieradījusi
savu tālāko ražošanas nespēju; turpretim padomju
Krievijā lauksaimniecība aizvien progresē un aizvien
vairāk iziet uz ražošanas pašizmaksas- palētināšanu.
Padomju Krievijā 3 gadu laikā nodibināts 200.000
kollevtīvu saimniecību un 5000 padomju saimnie-
cību. Salīdzinot ar 1913. gadu, lauksaimniecības ze-
mes platība ir palielināta par 21 miljonu hektāru.
Agrāko 500 miljonu vai 600 miljonu pudu labības vie-
tā, ko ražoja 1913. gadā, tagad kollektīvas saimnie-
cības var ražot 1200—1400 miljonu pudu gadā.

Tālāk Bachmaņa kungs izteicās, ka vajadzētu
organizēt Latvijā mašīnu koplietošanas punktus, bet
man jājautā, kāda nozīme pēc zemes sadrumstalo-
šanas būs šādiem mašīnu koplietošanas punktiem.
Mums tā lieta nav sveša, mums Latvijā jau pastāv
daudz mašīnu koplietošanas punktu; bet tagad, kad
šīs mašīnu koplietošanas stacijas atrodas ne naba-
dzīgo jaunsaimnieku, bet agronomu vai lielsaimnie-
ku rokās, šīs mašīnas pirmā kārtā izlieto privātu šo
mašīnu koplietošanas punktu turētāju interesēs. Tā
savā laikā tas pats agronoms Zolmanis nodibināja
mašīnu koplietošanas punktu Turaidā, kur dibinātāji
bija visa Zolmaņa ģimene — 7 cilvēki. Jaunsaim-
nieki pie šī mašīnu koplietošanas punkta tikt neva-
rēja, jo viņi nebija dibinātāji un līdznoteicēji. Šī
stacija zināmu laiku pastāvēja, bet kad mašīnas ne-
rentējās, kad tās nolietojās, tās izmeta no apgrozī-
bas, un šo mašīnu koplietošanas punktu likvidēja.
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Ta tad mes_ redzam, ka, pastāvot privātīpašumam,
kapitālistiska valstī mašīnu koplietošanas punkti sīk-
zemniekam nekādu labumu nav spējīgi dot.

Pretējs stāvoklis ir padomju Krievijā. Padomju
Krievija ir noorganizēts 2500 mašīnu traktoru sta-
ciju. Es minēšu dažus datus, ko padomju iekārta ir
devusi zemniecībai 15 gados.

Traktoru viņa ir devusi 12O.000, automobiļu —
70.000, kombainu — 13.690, traktoru kuļmašīnu —
62.400, traktoru arklu — 153.650, zirgu arklu —
3.299.150, traktoru sējmašīnu — 103.000, traktoru
kulīšsejeju — 14.500, zirgu sējmašīnu — 501.000, zir-
gu kulīšsejeju — 23.500, traktoru siena pļāvēju —
29.520, traktoru biešu racēju — 9330, linu plūcēju
mašīnu — 15.370, zirgu kuļammašīnu — 56.550, kok-
vilnas novākšanas mašīnu — 3340, kartupeļu roka-
mas mašīnas — 27.000, kartupeļu stādāmās mašīnas
— 9600. Jus redzat, ka padomju iekārtā nabadzīgo
zemnieku rokas tiek dotas milzīgi lielas summas
lauksaimniecības mašīnu iegādāšanai. Mēs redzam,
ka te ir loti liels skaits tādu mašīnu, kuras pie mums
Latvija neviens pat nav redzējis. (Starpsauciens.)
Taču kaut kāda pazīme ved uz to pusi, ka ir jūtams
uzlabojums tanī virziena.

Latvijā redzam gluži pretējo: tiek ņemts no na-
badzīgiem zemniekiem, tiek ņemts no laukstrādnie-
kiem, un tiek dots bagātiem budžiem.

Krievija pēc padomju iekārtas tas ir pavisam ci-
tādi. Krievija cara laikos skaitījās viena no visvai-
rāk atpakaļ palikušām valstīm, bet 15 gados viņa ir
sasniegusi milzīgus panākumus lauksaimniecībā. Ra-
žošana ir pacēlusies dubulti. Vārdu sakot — ja ne
citu, tad vismaz to varam teikt, ka šai nozīmē ir gā-
jis uz labo pusi; turpretim Latvijā ir otrādi — šeit
viss iet uz leju.

Pašreiz Latvijā mēs esam nonākuši ne tikai
lauksaimniecība, bet arī visā citā ražošanā tik tālu,
ka vairs talak nav, kur iet. Deputāts Zālīte teica,
ka_ viņš balsošot par budžetu tāpēc, ka citas izejas
glābt buržujisko vals_ts_ sabrukumu nav, ka ir jābalso
par šo budžetu,Jo talak vairs nav, kur iet. Patiesi
jāsaka, ka tas ta ir, ka e_sam jau nonākuši pie robe-
žas, ka talak šai virziena vairs nevar iet; bet tam-
dēļ mes gan par šo budžetu nebalsosim.

Mes, kreisa strādniecība, stāvam uz tāda vie-
dokļa, ka no šī katastrofiska stāvokļa mūs var glābt
iedzīvotāju vairākuma, proti — strādniecības un dar-
ba zemmecības valdība.

Kādā stāvoklī ir nonākuši laukstrādnieki? Visu
laiku piemaksas tiek dotas tikai bagātiem budžiem
— un taisni par tam galvenam nepieciešamības pre-
cēm, kuras patere_ laukstrādnieki. Tas ir tanī laikā,
kad_ pasaules tirgu rudzi ir trīsreiz lētāki nekā La-
tvija, un sviests ir par 50_ santimiem Latvijā dār-
gāks, neka to pārdod uz ārzemēm. Cukurs, ieve-
dot cukura monopolu, ir sadārdzinājies pieckārtīgi.

Visas piemaksas tiek ņemtas no trūcīgiem zem-
niekiem, no lauku un pilsētu strādniekiem. Šīs pie-
maksas tiek ņemtas tiešo un netiešo nodokļu veidā
ka no pilsētu, ta arī no lauku strādniekiem. Šie no-
dokļi tiek ņemti no ikkatra,_arī no tāda, kas varbūt
gada nav nevienu dienu strādājis. No viņa piedzen
nodokļus, neprasot, vai viņš ir kaut ko nopelnījis,
vai nav.

Nodokļi nestāv nekādā samērā ar mantas dau-
dzumu un ienākumiem. Vissmagākie nodokļi ir
tiem, kuriem nav nekāda īpašuma. Jaunsaimnie-
kiem nodokļi ir lielāki nekā lielsaimniekiem. Ne-
skatoties uz produktu un darba algu krišanos. no-
dokli stāv uz vietas, daudz gadījumos tiek celti vēl
uz augšu.

Bagātie lielsaimnieki ir saņēmuši vēl piemaksas
par rudziem — apmēram 20 miljonu latu. Par svie-

stu pagājušajā gada bija jāpiemaksā apmēram 19
miljonu latu. Šīs piemaksas saņem tikai 62.000
saimniecību, un pavisam bez piemaksām paliek lie-
lais vairums — apmēram 165.000 saimniecību. Tā
tad arī šīs piemaksas, kuras it kā esot domātas vi-
siem lauksaimniekiem, faktiski saņem tikai lauksaim-
nieku mazāka daļa. Linupiemaksām 1932. gadā va-
jadzēja 7,5 miljoni latu, nākošā gadā tās dubultosies.
Par cukurbietēm ir piemaksāti 3,5 miljoni latu, ku-
rus ir saņēmis sevišķiniecīgs procents bagāto Kur-
zemes lielsaimnieku. Šādā veidā beidzamo triju ga-
du laika valsts ir pabalstījusi lielsaimniekus ar pie-
maksām par apmēram 80 miljoniem latu,

Mes prasām visu laukstrādnieku un nabadzīgās
zemniecības atsvabināšanu no jebkādiem nodokļiem.
Mes prasām strīpot jaunsaimniekiem izpirkšanas
maksu. Mes prasām strīpot jaunsaimniekiem iz-
sniegtos sēklas parādus sakarā ar 1928. gada plūdu
neražu.

Mēs aicinām lauku apspiestās masas cīnīties vi-
siem līdzekļiem pret sīko un vidējo zemnieku man-
tas izpārdošanu, pret ūtrupēm. Ūtrupju skaits bei-
dzamos gados ir sevišķi progresējis. 1926. gadā iz-
ūtrupētas 104 saimniecības, 1927. gadā — 313, 1928.
gada — 751, 1929. gadā — 1384, 1930. gadā — 2142,
1931. gada — jau 2229 un 1932. gadā — caurmērā
katru dienu izūtrupēs ap 13 saimniecību. Tā tad pra-
sība par izpirkšanas maksas un aizdevumu nomaksu
strīpošanu ir dibināta, lai visu nabadzīgo zemnieku
zeme atkal nenonāktu lielkapitālistu rokās.

Mēs prasām rokpeļņiem un trūcīgo un vidējo
zemnieku vajadzībām būvkokus un malku par brīvu.
Tagad_ daudzi, saņemot zemi, nevar uz tās apbūvē-
ties, tadel ka viņiem nav līdzekļu ēku celšanai, tā-
dēļ ka viņiem nav inventāra; ja arī viņiem kāds ma-
zumiņš būtu, tad viss tas jāizdod par koku iegādāša-
nu ekam, un talaka saimniekošana nav domājama.

Mēs prasām konfiscēt un izdalīt bezzemniekiem
visu baznīcu, muižnieku lielgruntnieku zemes. Pie
buržujiskās iekārtas, kamēr vēl pastāv privātīpa-
šums, mes uzstādām šādu prasību, lai būtu apmieri-
nāti arī bezzemnieki, kuri zemi vēlas apstrādāt, un
lai zeme tiktu atņemta tiem, kuri paši to neapstrā-
dā, bet gan izmanto citu algotu darba spēku, eks-
pluatē rentniekus un strādniekus, nesamaksājot par
darbu, ko tie viņiem ir strādājuši.

Mēs prasām uz laukiem obligatorisku apdroši-
nāšanu pret vecuma nespēku un darba nespēju bez-
darba un slimības gadījumos. Šī prasība par apdro-
šināšanas likumu pret vecuma nespēku un darba ne-
spēju bezdarba un slimības gadījumos uz laukiem ir
ļoti akūta.

Latvijas lauksaimniecība ar visām augstām pie-
maksām pašreiz_ir nonākusi tādā stāvoklī — un tas
nav tikai Latvija, bet visā pasaulē —, ka viņai tā-
lakšinī virziena vairs nav, kur iet; tāpēc mēs kreisā
strādniecība, vienīgo izeju redzam nodibinot tagadē-
jās buržujiskās iekārtas vietā tādu iekārtu, kāda tā
ir padomju savienība, t. i. padomju iekārtu, kur tā ir
pieradījusi savas eksistences spējas, ir pierādījusi
laukstrādnieku un darba zemnieku stāvokļa noteiktu
uzlabošanu. (Starpsauciens: «Tā, ka nevar vairs pa-
ēst!") Mes balsosim pret šo budžetu, kas iziet vienī-
gi uz lielsaimnieku pabalstīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds denutātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Pie-
griežoties Zemkopības ministrijas budžetam, mūsu
vērību saista lielie atalgojumi, piemaksu, virsdarbu
atalgojumu, brīvo līgumu un pagaidu darbinieku al-
gošanas kopsumma. Ja visus šos atalgojuma veidus
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uzskaitām kopa, tad dabūjam gandrīz 3.000.000 latu.
Viss Zemkopības ministrijas budžets ir tikai drusku
lielāks par 6.000.000 latu; tā tad apmēram puse aiz-
iet atalgojumiem.

Ja paskatāmies, kur paliek otra puse, tad re-
dzam, ka agnoromiskai palīdzībai paredzēts tikai
425.000 latu. Šī pati niecīgā summa ir sadalīta kā-
dam 17 organizācijām, kuras, bez šaubām, strādā
parallelu darbu. Šie līdzekļi ir piešķirti nevis ag-
ronomiskās palīdzības veikšanai, bet galvenā kārtā
politiskas aģitācijas uzturēšanai. Bez jau pastāvo-
šajam organizācijām pēdējā laikā veikli politiķi ir
nodibinājuši vēl vienu — «Latvijas dārzkopības cen-
trālbiedrību" . (Starpsaucieni.) No kreisās puses to
ir dibinājis Šterns, no labās — pazīstamais speku-
lants Grantskalns. (Sauciens no vietas: «Kā tad vi-
ņi sapratušies?")

Šāda saprašanās neparādās šinī gadījumā vien.
Tā starp kreiso un labo spārnu pastāv jau gadiem.
Bieži vien mēs varam novērot šo slepeno koaliciju.
Ari šodien, kad sociāldemokrātiem vajadzēja dabūt
45.000 latu savam teātrim, pa tumsu par to nobal-
soja bez mazākiem iebildumiem. Sociāldemokrāti
dabūja savu — par to balsoja arī jaunsaimnieki un
zemnieku savienība. Par Kaļļistratova priekšlikumu
— krievu teātriem dot Ls 10.000.— arī nobalsoja pa
tumsu gandrīz visi, izņemot kādus 14 deputātus. Ši-
nī krizes laikā, kad zemnieki nezina, kur santimu
ņemt, kad mūsu zemē ir vislielākais posts un trū-
kums, kad nodokļu maksātājus izsūc, zemnieku mā-
jas — īpašumus izūtrupē (sauciens no vietas: «Pur-
vus nosusina!"), no viņiem ņem un dod pilsētnieku
izpriecām. Tādu numuru mūsu laukstrādnieki un
vispār visi lauku ļaudis jums, kreisie kungi, nepiedos.
To ievērojiet! Tagadējā krizes laikā jūs atrodat par
iespējamu uz govju andeles pamata vēl pavairot pa-
balstus pilsētnieku izpriecām. (Starpsaucieni.) Mēs,
lauku ļaudis, to jums nepiedosim, to ievērojiet!

Teātru pabalstīšanai aiziet lielāka summa, ne-
kā agronomiskai palīdzībai. Teātru pabalstīšanai
kopsummā paredzēts vairāk kā 0,5 miljoni latu. Ag-
ronomiskai palīdzībai nav šī pusmiljona latu. Vaja-
dzīga nauda, lai paceltu mūsu valsts pamatu lauk-
saimniecību, bet tiek piespriestas tikai mikroskopi-
skas summas vienīgi tikai dažām ļoti nepieciešamām
vajadzībām. Piemēram, izmēģinājumiem un pētīju-
miem piešķirta «milzu" summa — 5700 latu. Iedo-
mājieties tikai — 5700 latu! Izstādēm un sacensī-
bām — 8000 latu. Atlīdzībai par tranšeju nolīdzinā-
šanu izpostītos apgabalos — tikai 5000 latu un kai-
tēkļu apkarošanai — tikai 200 latu. Parauga lauci-
ņu ierīkošanai Latgalē — tikai 4000- latu.

Latgales pārstāvji, jūs taču zināt, ķa_ Laitgales
lauksaimniecība ir palikusi stipri iepakaļ pārējas La-
tvijas lauksaimniecībai, un Latgales saimniecībām
vajadzīgs atbalsts: jums vajadzēja piegriezt nopietnu
vērību šī pabalsta izkarošanai Kaļļistratova un
Trofimova kungi, Jums nav pierādījumu,ka Jus esat
pieprasījuši pabalstus šiem posteņiem; turpretim te-
ātriem pabalstus — tos gan Jūs esat pieprasījuši._ To
Jums krievu zemnieki — latgalieši nepiedos, ievēro-
jiet to!

Parauga lauciņu ierīkošanai Latgale paredzēti
tikai 4000 latu. Lauksaimniecības un zvejniecības
ražojumu propagandai — tikai 300 latu. Molu izbu-

' vei — 2000 latu. Kopsumma viss tas, pieskaitot vel
pabalstus dažiem citiem posteņiem, dod nepilnu pus-
miljonu latu. Izpriecām turpretim šai krizes laika
atstāta tā pati summa, kas bija labākos laikos, un,
kā šodien redzējām, tai vēl pieliek klāt.

Sevišķi interesanta ir pabalstu summu sadalīša-
na pa biedrībām.

Latvijas dārzkopības centrālbiedrībai, kura ne-
kādu darbību vēl nav parādījusi, kas nodibināta vie-
nīgi tikai uz andeles pamata, lai dabūtu no valsts
naudu politiskai aģitācijai, šādai biedrībai pabalsts
tiek piešķirts, kut arī viņa nav spērusi nevienu prak-
tisku soli. Kā prese ziņoja, neviens dārzkopis ne-
grib šai biedrībā iestāties, jo redz, kādu nolūku dēļ
šī biedrība dibināta, un zina, ka Šterns un Grants-
kalns būs tie, kas tos 4000 latu saņems un rīkosies,
kā viņiem iepatiksies. Varbūt viņi spers kādu prak-
tisku soli, bet tas būs parallēls solis, un kā tāds tas
būs nevajadzīgs un lieks.

Tāpat mēs redzam, ka vācu biedrībai Kurzemē
paredzēts 17.000 latu. Proporcionāli šai biedrībai
vajadzētu dabūt tikai 7000 latu, bet te, kā jau teicu,
ir 17.000 latu. Mēs zinām, ka arī Dubins savai lauk-
saimniecības skolai dabū attiecīgas summas no ga-
da gadā.

Un tagad nu nāk ar šādu lauksaimniecības bu-
džetu un grib veicināt lauksaimniecības kultūru, grib
veicināt lauksaimniecību vispār! Ar šādu lauksaim-
niecības minimālu atbalstīšanu grib krizi likvidēt!
Tas nekad nevar notikt. Mūsu zeme taču ir lauk-
saimniecības zeme, un tāpēc tai arī jāpiegriež vis-
lielākā vērība, bet budžetā mēs to neredzam.

Viens no lauksaimniecības īpatnējiem jautāju-
miem ir laukstrādnieku jautājums. Mēs zinām, ka
uz laukiem gadu no gada trūkst strādnieku, un no
Polijas un Lietuvas katru gadu jāieved 20.000—
30.000 laukstrādnieku, lai gan tanī pašā laika mums
pilsētās esot bezdarbnieki, kuru pabalstīšanai katru
gadu aiziet milzu summas.

Kas tad nu ir par cēloni tam, ka pilsētu bez-
darbnieki neiet uz laukiem? Vienīgais cēlonis ir tas,
ka pilsētas dzīves standarts ir pacelts augstāk nekā
lauku, un tāpēc, ka pilsētu bezdarbnieka stāvoklis ir
labāks par laukstrādnieku stāvokli. Saprotams, ka
šādos apstākļos neviens pilsētas bezdarbnieks neies
uz laukiem. Lai šo nenormālību novērstu, tomēr ne-
kas nav darīts, un laukstrādnieku jautājuma atrisinā-
šanai mūsu budžetā nekas nav paredzēts.

Jau pagājušajā gadā es lauksaimniecības kom-
misijā liku priekšā izstrādāt likumu par laukstrādnie-
ku godalgošanas fondu, no kura izmaksāt ilggadī-
giem algotiem laukstrādniekiem par viņu grūto dar-
bu, ko viņi gadu gadā strādājuši, zināmas prēmijas,
godalgas un, varbūt, paredzēt pat arī jaunsaimniecī-
bu piešķiršanu ilggadīgiem laukstrādniekiem. Šo
manu projektu kommisijā tomēr noraidīja. Tagad nu
beidzamā laikā izvirzīts likumprojekts, ka laukstrād-
nieki tagad uz fonda zemes varēšot sev būvēt atse-
višķas ģimeņu mājiņas. Bet neaizmirstiet, kungi, ka
jautājuma kārtošana tādā veidā nebūs lauksaimnieku
dzīvokļu jautājuma atrisināšana, bet gan sīksaimnie-
cību veicināšana. Laukstrādnieku dzīvokļi arī turp-
māk paliks tik pat neapmierinoši, kādi tie ir tagad,
jo jūs nekādus pozitīvus solus šinī virzienā negribat
spert. Tādēļ arī nav brīnums, ka gaduno gada mums
ir laukstrādnieku trūkums, jo laukstrādnieku

^
stā-

voklis bieži vien ir ļoti neapskaužams. Tāpēc ari
katrs, kurš daudz maz to var, pārvietojas no lau-
kiem pilsētā; ja nevar atrast darbu, tad ierakstās,
mazākais, bezdarbniekos; un to dara ne tikai lauk-
strādnieki, bet ari lauksaimnieku dēli un meitas —
viņi pāriet uz pilsētām, un ja nedabū citu darbu —
ierakstās intelligentos bezdarbniekos un labāk mirst-
badu, strādājot par 40—45 latiem mēnesī.

Tas viss ir tāpēc, ka lauksaimniecība neatmak-
sājas, ka lauksaimniecība ir nodzīta tik tālu, _ka
lauksaimnieks nevar kārtīgi atalgot ne savus strād-
niekus, ne savus bērnus. Pilētas dzīves standarts
ir pacelts samērā par augstu, kaut arī bieži illūzo-
riski, reāli ņemot, nav pat ne sausa zara, kur uzmes-
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ties. Tomēr cilvēkos sociāldemokrātu aģitācijas dēļ,
kuru viņi piekop bezdarbniekos: ko jūs ejat vergot
uz laukiem! — bezdarbniekos vārda pilnā nozīmē
rodas psīchoze: labāk Rīgā mirt badu, nekā iet uz
laukiem.

Nevar vainot cilvēkus, ja tiešām viens otrs bēg
no lauku dzīves un meklē pilsētā sev labākas izre-
dzes, kā tikt uz priekšu. Tādēļ mums jārada ap-
stākļi, lai ari uz laukiem laukstrādniekiem rastos
izredzes tikt dzīvē uz priekšu, ar laiku tikt pie sava
kaktiņa, pie sava stūrīša zemes. No šī viedokļa
mušu agrārā reforma vēl jāturpina, pretēji tam, ko
teica demokrātiskais centrs, ka agrārā reforma nav
jāturpina. Mums, paldies dievam, zemes vēl diez-
gan; nevajaga tikai naudu izšķiest, nozagt un izplen-
deret dažādām nevajadzīgām lietām, bet likt šīs
summas zemes kultūras pacelšanas lietā. Tad mēs
radīsim zemes fondu, no kura varēs apmierināt ne
tikai tagad atlikušos 10.000 atbrīvotājus, kuriem ze-
me solīta, bet kuri tomēr zemi vēl nav saņēmuši,
bet radīsim ari zemes fondu, no kura piešķirt jaun-
saimniecības ilggadīgiem laukstrādniekiem. Var no-
dibināt ne tikai šo zemes fondu, izkultivējot vēl at-
likušas zemes, bet to var arī papildināt ar tām ze-
mēm, kuras grib pārdot privāti īpašnieki, ar atse-
višķiem starpgabaliem, kuru mums ir ļoti daudz, un
no kuriem viens otrs īpašnieks ļoti labprāt vēlētos
tikt vaļa. Bet atsevišķi privātā kārtā tos pārdot ne-
var, jo viņi bieži ir nepietiekošā platībā, bieži ir ne-
kultivēti. Un ne tikai starpgabalus, bet arī veselas
saimniecības, kuras nāk pārdošanā, vajadzētu iegūt
valsts zemes bankai un nevis tā kā tagad, kad katru
lauku īpašumu, kas nāk pārdošanā, nopērk pilsētas
ierēdņi. Pilsētas ierēdņi nav zemes strādātāji; pil-
sētas ierēdņi to izdod atkal tālāk rentniekiem un
graudniekiem, un ar savu kapitālu, ko mūsu lauku
ļaudis pilsētniekiem samaksā algās, ko viņi dabū kā
algu, ar šo kapitālu pilsētu ierēdņi gan dažkārt pa-
ceļ saimniecības

^
kultūru, bet strādātāji viņi tur nav

un nebūs, jo strādātie paši izūtrupētie lauku ļaudis.
Es lieku priekšā šo jautājumu kārtot tā, lai vi-

sas saimniecības, kas grūto krizes apstākļu dēļ tiek
pārdotas, uzpirktu valsts zemes banka.

Prasību, lai valsts zemes banka uzpērk pārdo-
da_mos vai izūtrupējamos lauku īpašumus, mēs uz-
stādām ne tikai, lai papildinātu arī to nākošo zemes
fondu, bet arī, lai atdotu atpakaļ šos īpašumus viņu
bijušiem īpašniekiem tanī gadījumā, ja no lauksaim-
nieka neatkarīgu apstākļu dēļ, krizes apstākļu dēļ
viņš bijis spiests zaudēt savu saimniecību. Mūsu
prasība ir — lai valdība gādā par to, ka viņš savu
īpašumu dabūtu atpakaļ. Mēs to prasām, respektē-
jot privāto īpašumu, jo tas

^
kas tagad notiek, ir lau-

pīšana skaidra dienas laika.
Lauksaimniecības ražojumu cenas ir kritušās di-

vi un_ trīskārtīgu bet nodokļu maksājumi, procentu
maksājumi un paradu deldejumi ir palikuši tie paši.
Ja kāds ir aizņemies naudu un ieguldījis savā saim-
niecība, lai paceltu ražošanu, ko viņš ir darījis-, pa-
klausot gudro padomu, proti — ražojiet un ražojiet,
taisiet mākslīgas ganības, celiet jaunas kūtis, pērciet
sugas lopus u. t. t, ražojiet daudz, daudz un labi lēti;
ko viņš tagad lai dara! Un cik nav bijis tādu, kas
šo prātīgo agronomu padomu ir paklausījuši un ir
iestiguši parādos, bet tagadēja krizes laikā vairs ne-
var šos parādus kārtot! Ja šiem cilvēkiem tagad
jāzaudē savi īpašumi, tad nenoliedzami tā ir netais-
nība no valsts puses,_ kas negādā par to, lai šiem pa-
rādniekiem nebūtu jāatdod vairāk, nekā viņi ir aiz-
ņēmušies, bet tas, kas naudu ir aizdevis, lai nesaņem
atpakaļ vairāk, neka viņš ir aizdevis. (Starpsau-
ciens.) Tāda ir mušu prasība! Jūsu prasība, Vin-
tera kungs, ir tāda, lai tas, kas naudu aizdevis, taga-

dējā krizes laikā saņemtu reāli 2 un 3 reizes vairāk
atpakaļ, nekā viņš aizdevis. Šo netaisnību Jūs, Vin-
tera kungs, savā «Taisnībā" nespējat izprast.

Ja te Zālītes kungs nāca un lielījās, ka viņš esot
liels cīnītājs par taisnību, viņu varot pat akmeņiem
nomētāt, un tomēr viņš stāvēšot par savu taisnību,
tad, Zālītes kungs, tā lieta ir loti apšaubāma. Ne-
sen es redzēju dokumentu, ko Jūs bijāt iesnieguši
krievu valdībai 1906. gadā, kad pacēlās jautājums
par kroņa muižu sadalīšanu bezzemniekiem. Tanī
laikā Jūs bijāt kroņa muižas arendātors un šo aren-
dātoru biedrības priekšsēdētājs. Jūs, visi arendā-
tori, iesniedzāt vienu lielu memorandu krievu pat-
valdībai, ka kroņa muižas nav jāsadala, jo par vi-
sām viņām kopā neesot daudz desetiņu, un tādēļ, sa-
dalot kroņa muižas, nekas nebūšot līdzēts Latvijas
bezzemniekiem. Arī no lauksaimniecības techniskā
viedoklaneesot ieteicams zemi dalīt u. t. t. Tāds
ir bijis jūsu iesniegums, kuru man bija izdevība ši-
nīs dienas redzēt! Tad es pārliecinājos, ka ari pro-
fesoriem, kaut ari bieži viņu teorētiskais spriedums
ir pareizs, tomēr, tiklīdz šis teorētiskais spriedums
nesaskan ar personīgām maka interesēm, tūlīt tiek
pārgrozīts otrādi, un no bezzemnieku un latvju tau-
tas aizstāvja Zālīte ir ar mieru pārvērsties par viņu
ienaidnieku un ir gatavs apstrīdēt to vispārējo pra-
sību^ kas toreiz bija latvju tautā, proti — par kroņa
muižu sadalīšanu bezzemniekiem. Tas toreiz būtu
bijis pirmais solis. Nākamais solis būtu bijis — muiž-
niecības zemes sadalīšana.

Ta tad Zemkopības ministrijas budžets nekādā
ziņa nav sastādīts jaunas zemnieku apvienības garā,
un sevišķi vissāpīgākā jautājumā,_ proti — laukstrād-
nieku jautājuma pareizai atrisināšanai šinī budžetā
nekas nav paredzēts.

Es lieku priekšā no lielās atalgojumu kopsum-
mas, kas sniedzas gandrīz pie 3 miljoniem latu, ie-
taupīt kaut Ls 300.000.— un_ šādi ietaupīto summu
paredzēt ilggadīgo_ laukstrādnieku godalgošanai.
(Starpsauciens.) Mes jau esam deklarējuši zemāko
kategoriju ierēdņus likt pilnīgi mierā; šo summu var
pilnīgi ietaupīt no augstākām kategorijām. (Starp-
sauciens: «Likums jāgroza!") Es lieku priekšā to
minimālāko. Var jau dažādi paredzēt.

Es ceru, ka šoreiz nebūs tā kā tad, kad es liku
priekša samazināt Saeimas budžetu par 300.000 la-
tu, samazinot deputātu atalgojumu. Tad par to bi-
ja tikai 6 balsis, un tas pašas 5 balsis bija mazvēr-
tīgas, proti — kommūnistu balsis. Turpretim, tā sau-
camie demokrāti, demokrātiskais centrs un progre-
sīva apvienība, kas simtām reižu ir deklarējuši savu
demokrātismu _un «Jaunākās ziņās" izrakstījušies
krustam šķērsam, ka vajaga taupīt no resnā gala,
tie šo manu priekšlikumu neatbalstīja, jo tas, lūk, pa-
tiesi ķertu arī resno galu. (Starpsauciens.) Varētu
grozīt arī likumu, bet jus negribat ne vienu, ne otru.
Ta es jūsu viltus demokrātismu pilnā mērā atmasko-
ju. Šoreiz es lieku priekša strīpot 300.000 latupar
labu laukstrādniekiem

^
redzēsim, ko jūs darīsit, vai

jums laukstrādnieku stāvoklis ir daudz maz pie sirds,
vai tas jums rup, vai ne.

Talak vēl lieku_ priekšā agronomiskās palīdzī-
bas budžeta paredzēto pabalstu Latvijas dārzkopī-
bas centrālbiedrība!, proti, ko nodibināja Šterns ko-
pa ar Grantskalnu, pilnīgi strīpot. Lai šie kungi pa-
priekš parada, ko viņi prot un ko māk darīt. Lai
papriekš viņi attīsta savu darbību. Šterna kungs,
paradait to. Pec tam, nākošo gadu, prasait naudu.
Iepriekš naudu dot — ne santima! Tad jau mēs ar,piemēram, ar Budžes kungu varētu nodibināt kādu
biedrību un paprasīt kādus 10.000 latu. Tā lieta ne-
iet! Šis princips galīgi jālikvidē. Šo summu — 4000
latu es lieku priekša piešķirt Latvijas lauksaimnie-
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čības centrālbiedrība! dārzkopības pārraudzības bie-
drību atbalstīšanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vinteram.

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Par zemnieku vajadzībām un in-
teresēm parasti_ mēdz izrunāties daudz un dažādas
partijas; bet vārdi paliek vārdi — darbos redzam
diezgan maz. Ja būtu bijuši tādi darbi kā vārdi jau
10—14 gadu atpakaļ, tad lauksaimniekiem nebūtu
nekādu grūtību. Nelaime ir tā, ka izrakstās un iz-
runājas gan tautas sapulcēs, gan Saeimā, bet darbi
neseko.

Mūsu saimnieciskā polītika ir bijusi nepareiza
pašos pamatos. Nevar nostādīt jautājumu tā, kā to
nostāda tagad; kad nelaime ir uznākusi uz kakla,
kad ir iestājusies krize — tad grib dot vienīgi pie-
maksas, ar ko domā visu saglābt, bet paši pamati
paliek tik pat kļūdaini un nepareizi kā bijuši agrāk.
Ražošanas pacelšanai, ienesības vairošanai, attiecī-
gie soli bija jāsper daudz agrāk, pienācīgi nokārto-
jot meliorāciju, agronomisko palīdzību un ari citus
lauksaimniecības pamatjautājumus. Visos- šinīs jau-
tājumos iepriekšējos gados nav sperti nekādi no-
teikti soji. Zemnieku ražošanas spējas nepacels, ja
viņu zeme ir purvs, un pļavas slapjas. Tad nelīdzēs
ne kādas piemaksas, ne arī kādi citi sīkumi, kurus
paredz.

Man liekas, ka ir pienācis pēdējais laiks grozīt
mūsu lauksaimniecības polītiku pašos pamatos. Pir-
mā kārtā tas jāsaka par agronomisko palīdzību. Ta-
gad patiesībā zemniekiem nekādas agronomiskās
palīdzības nav. Tās summas, kas dažādu pabalstu
veidā ir izdalītas dažām organizācijām, vienkāršos
zemniekus nesasniedz; tās aiziet vienīgi kungu saim-
niecībām, dažādu centrālu direktoru saimniecībām.
Plašākās zemnieku masas — jaunsaimnieki, sīkzem-
nieki un arī vecsaimnieki no agronomiskās palīdzī-
bas tik pat kā nekā nezina, viņus tā nesasniedz.

Visas šīs summas, kas paredzētas lauksaimnie-
cības veicināšanai un pabalstiem, ir nepietiekošas.
Pats princips jau ir nepareizs. Agronomisko palī-
dzību, kaut cik jūtamu palīdzību varēs dot tikai tad,
ja tā būs pieietama visiem zemniekiem, un lai to pa-
nāktu, tā jāpārnes uz vietām, agronomu kungus pār-
vietojot uz laukiem ikvienā pagastā. Šo darbu ne-
var realizēt dažādās centrālbiedrības, kuras politiķi
sadibinājuši pēc vajadzības, bet tas būtu realizējams
valdībai vai, varbūt, pašvaldībām. Šie divi ceļi būs
tie, kas zemniekiem ko dos.

Kas zīmējas uz meliorāciju, tad līdz 1928. gadam
šai ziņā nekas nebija darīts. Kad uznāca lielie plū-
di, tad tikai kungi atmodās un teica: mums jāsāk
kaut kas arī šinī virzienā. Pēc tam uznāca sliktie
krizes laiki, un tagad atkal meliorācijas jautājums ir
iegulies. Tās sīkās summas, kas tagadējā budžetā
paredzētas, nevar apmierināt vajadzības, kādas
patlaban ir.

Bez tam saka, ka pie meliorācijas summu sada-
līšanas lielā mērā ir piekopta onkuļu būšana. Tās
meliorācijas biedrības un atsevišķas saimniecības,
par kurām interesējas iespaidīgas personas no_ val-
dības aprindām vai kādas lielākas partijas, dabū aiz-
devumus pirmām kārtām. Meliorācijas biedrības,
kuras nodibinātas 4—5 gadus atpakaļ. kuru projekti
apstiprināti, un visas formalitātes nokārtotas, nevar
dabūt aizdevumus — tāpēc ka nav nevienas perso-
nas, kurai būtu iespaids valdībā. Visiem tiem saim-
niekiem, kuriem nav kādas polītiskās stutes, tīrumi
apslīkst, nav nekādas ražas. Ko lai viņiem arī lī-
dzētu piemaksas? Ko var dot piemaksas tādiem,
kuru lauki nav pienācīgi izkopti? Piemaksas var

sniegt atbalstu tikai tiem, kas spēj ražot; bet tiem,
kuru stāvoklis ir tik ļauns, ka tie neko ražot nespēj,
tiem arī piemaksas nekādu palīdzību nedod. Melio-
rācijas departamentam vajaga gādāt, lai tā kārtība,
kas tagad ir ieviesusies, tiktu izskausta, un meliorāci-
jas vajadzībām paredzētās summas tiktu taisnīgi sa-
dalītas, ievērojot kārtību, kādā meliorācijas biedrī-
bas ir nodibinātas un pieteiktas. Es domāju, ka mi-
nētai vajadzībai budžetā vajadzētu paredzēt daudz
lielākas summas, jo tā taču ir viena no zemniecības
pamatprasībām. Ja to nedarīsim, tad nekādi plāk-
steris!, nekādas piemaksas nelīdzēs.

Tālāk gribu pakavēties pie zvejniecības jautāju-
ma. Ja paskatāmies Zemkopības ministrijas budže-
tā, tad zvejniecības un zivkopības veicināšanas sum-
mas, salīdzinot ar pagājušo gadu, redzam stipri sa-
mazinātas. Šāda rīcība ir tiešām nesaprotama. Zvej-
nieki Latvijā tiešām ir tā ļaužu šķira, kas ne ar ko
nav atbalstīta, kas līdz šim nav saņēmusi nekādas
piemaksas. Atsevišķos gadījumos tos atceras ar kā-
diem sīkiem pabalstiem. Tiešām nesaprotami, kā-
pēc ir samazinātas zvejniecībai un zivkopībai pare-
dzētās summas, bet tai pašā laikā zvejniekiem va-
jadzīgās preces, kā piemēram nafta, benzīns, tīkli,
motori, maize u. t. t., ir sadārdzinātas. Šāds stā-
voklis tiešām ir vairāk kā nepareizs.

Tāpat nekas nav darīts zvejniecības tirgus kār-
tošanā. Valdība gan mēģināja ko darīt, kad kārtoja
gaļas un bekona tirgu, bet tad apstājās pusceļā un
zvejniecības ražojumus klāt neņēma. Tiešām neizpro-
tami, kāpēc vienu ražotāju šķiru — zvejniekus, kas
ražo lielas vērtības, kam ir liela tautsaimniecības no-
zīme, izslēdz no katras aizsardzības, to neatbalsta.
Zemkopības ministrijā ir zvejniecības un zivkopības
nodala, kurai būtu jārūpējas par šiem jautājumiem,
bet šī nodala šai ziņā guļ un nekādus soļus nesper.

Tāds pats stāvoklis ir arī attiecībā uz sistemā-
tisku zvejnieku kooperatīvu tīkla nodibināšanu.
Zvejniecības nodaļai taisni vajadzēja nodarboties ar
šiem jautājumiem, bet te nekas netiek darīts. Bez
tam ir novērojama vēl tāda parādība, ka zvejniecī-
bas nodaļa par katru cenu cenšas atņemt dažiem pil-
soņiem tiesības, ko Saeima tiem ar likumu piešķī-
rusi. 1930. gadā Saeima grozīja civillikumus attie-
cībā uz zvejas tiesībām. Attiecībā uz zvejas tiesī-
bām jaunie pārgrozījumi paredz, ka zvejas tiesības
pieder tiem, kuru zeme robežo ar upēm vai attiecī-
giem ezeriem — izņemot, protams, tos ūdeņus, kur
valsts zvejas tiesības ir paturējusi sev. Šinīs pa-
šos civillikumu grozījumos ir minēti visi tie ūdeņi,
kas paliek valsts īpašumā. Pēc šo pārgrozījumu pie-
ņemšanas vesela rinda upju un ezeru izgāja no valsts
rīcības. Liekas dabīgi, ka līdz ar to zvejas,tiesības
vajadzēja pāriet uz šo upju un ezeru piekrastu zem-
ju īpašniekiem; bet kad zvejnieki, viņu organizācijas
gribēja šīs savas tiesības izmantot, izrādījās, ka vis-
lielākais šķērslis šiem cilvēkiem bija zvejniecības un
zivkopības nodaļa. Gan šie ļaudis ir griezušies pie
Saeimas lauksaimniecības kommisijās, gan Zemko-
pības ministrijā, bet tā lieta stāv, neiet uz priekšu;
izrādās, ka visas šīs akcijas tiek taisītas par labu
lielajiem zvejas nomu īpašniekiem, un jācieš maza-
jiem zvejniekiem un pierobežu zemju īpašniekiem.

Ir nesaprotami, kā valsts iestāde tik atklāti var
pārkāpt likuma noteikumus. Saeima grozīja zvej-
niecības likumu un paredzēja, ka zvejas tiesības pie-
der tām personām, kuru zemju robežas pieiet attie-
cīgām upēm un ezeriem, bet zvejniecības nodaļa kā
siena tam pretojas un šīs tiesības viņiem laupa. Šis
jautājums vēl līdz šai dienai stāv nenokārtots. Šie
kungi ir pat tik gudri, ka saka: redziet, tāds likums
gan ir izdots. bet ar to vēl nav teikts, ka jums tūlīt
šīs tiesības pāriet — griezieties pie centrālās zemes
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ierīcības komitejas, pie Zemkopības ministrijas, un
lūdziet, lai jums tos ūdeņus piešķir; kad jums tie
ūdeņi būs piešķirti, jūs zvejas tiesības varēsit izman-
tot. Neskatoties uz to, ka likums skaidri pasaka,
ka zvejas tiesības bauda piekrastes īpašnieki, zvej-
niecības un zivkopības nodala viņiem šīs tiesības
laupa. Tas pats ir ar visiem ūdeņiem, kas izņemti
no valsts lietošanas, un kur valstij nav zvejas tie-
sību; tomēr vēl tagad veselu rindu ezeru un zvejas
objektu izmanto bijušie nomnieki, un ar šiem eze-
riem un upēm robežojošie zemju īpašnieki nevar iz-
lietot sev tiesības, kādas likums viņiem dod. Mi-
nistra kungam vajadzētu censties šo atsevišķiem ze-
mes īpašniekiem sasāpējušo jautājumu steidzoši no-
kārtot, lai nebūtu jācieš tādas parādības, kādas ta-
gad, notiek. Zvejniecības nodaļai jādod steidzoši no-
rādījumi ievērot likumu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Kaļļistratovam.

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krievis-
ki).*)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Lapinskim.

V. Lapinskis (Latvijas poļu katoļu frakcija; ru-
na krieviski).*)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Šternam.

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augsti godā-
tie deputātu kungi! Deputāts Firksa kungs nāca ar
briesmīgu sensāciju — bija sagatavojis pamatīgu
bumbu un šo bumbu svieda pret veco deputātu
Šternu.

Ko tad teica deputāts Firksa kungs? Viņš tei-
ca, ka es savā laikā esot nodarījis briesmīgi lielu
noziegumu — lielu noziegumu tanī ziņā, ka es kā
Kurzemes lauksaimniecības centrālbiedrības priekš-
nieks esmuparakstījis kādu iesniegumu vācu frakci-
jai, kura mēs uzaicinām vāciešus iestāties Kurzemes
lauksaimniecības centrālbiedrība, un esam solījuši
viņiem algot agronomu, kas lai apkalpotu vāciešus.
Firksa kungs ar lielu patosu atbildēja: «Mēs uz to
nemaz neatbildējām!" Es teikšu: Firkss paliek
Firkss, acumirklī trūkst tikai — barons.

Mani personīgie uzskati, kā arī tās partijas uz-
skati, pļe kuras es piederu, vienmēr ir bijuši tādi, ka
mums jāstrādākopīgi. Vienmēr esmu cīnījies par to,
ka mums nevajaga atsevišķas minoritāšu skolas, ka
mums nevajaga, kā tas tagad ir, piemēram, atse-
višķu agronomisko palīdzību. Tas ir absolūti lieki.
Tagad vāciešiem ir atsevišķa biedrība, kas saņem
17.000 latu; poliem un krieviem arī ir atsevišķas
biedrības. Tas ir galīgi nepareizi, ka katra tautība
norobežojas atsevišķi. Tāpēc mūsu cenšanās vie-
nādi vien ir — ka mums jāstrādā kopā.

Izrādās, ka arī ne visi vācieši domā tā kā bijušais
barons Firkss. Starp vācu deputātiem deputāts Hans
no Liepājas ir citādās domās, un viņš Kurzemes
lauksaimniecības centrālbiedrību arvien ir atbalstī-
jis — tāpat kā katru citu ierosinājumu, kas nāk par
labu Liepājai un Liepājas apkārtnei, vienalga, vai to
ierosina viens deputāts, vai otrs.

Mūsu uzskati ir noteikti, un par tiem mēs cīnīsi-
mies talak, zinādami arī to, ka vecos bijušos baro-
nus un viņu piekritējus mēs nelabosim, ka tas ir vel-
tīgs darbs. Mēs esam cīnījušies par to, lai jaunā
vācu paaudze mācītos kopējās skolās, un mēs sapra-
stos.

Runas atreferējums nav iesniegts.

Barons Firkss nonāca pat tik tālu, ko laikam ne-
viens no pārējiem deputātiem nebūtu darījis, ka tad,
kad es griezos pie viņa pie katedras un lūdzu, lai
viņš man parāda šo dokumentu, tad barons Firkss
laikam uzskatīja par lielu noziegumu dot šo doku-
mentu man rokās, kuru es kādreiz esmu parakstījis.
Tas tikai raksturo, uz cik augsta kulturāla līmeņa
atrodas barons Firkss vēl tagad. Bet es Firksa kun-
gu saprotu, un es viņam kā vecam vīram- to piedodu,
jo mēs šodien ar Firksa kungu nestrādājam kopā
pirmo reizi — mēs šeit strādājam kopā no paša La-
tvijas sākuma, un agrārās reformas laikā, kad strā-
dājām lauksaimniecības kommisijā, mums bija ārkār-
tīgi asas domstarpības. Es kā sīkzemnieks ar visu
savu dvēseli pieķēros muižu dalīšanai un sīksaimnie-
cību radīšanai, turpretim Firksa kungs bija pārlieci-
nāts, ka Latvija var pastāvēt vienīgi tad, ja muižas
paliek nedalītas. Es saprotu Firksa kunga sāpes, jo
viņš ir personīgi cietis: viņam atsavināti viņa īpašu-
mi. Bet, Firksa kungs, tas ir vēstures rats, kas at-
pakaļ nav griežams, un tās pārestības, kas gadusim-
teņiem latviešiem ir darītas, latvieši nav atdarījuši.
Latvieši nav atriebīga tauta; viņi ir ļoti piekāpīgi,
un tādi ir arī vēl tagad. Man vēl ir atmiņā agrākie
laiki — 1905

^
gads-, kad es biju revolūcijas vadonis.

Tai apgabala, kas bija zem mana iespaida, nebija
nodedzināta neviena muiža. Bet kad nāca soda ek-
spedīcija, tad man viss tika nodedzināts, tā ka pat
suņu būdas vairs neatstāja, un ja mani pašu būtu
roka dabūjuši, tad es šinī vietā šodien nerunātu. Tas
bija nevien toreiz, bet, es esmu pārliecināts, ka ari
tagad, ja Firksa_ kungs nāktu pie varas, viņš izrēķi-
nātos ar mani tāpat kā toreiz viņa tautas un kārtas
līdzbiedri. Tas nav noslēpjams. Saprotams, te ir
divas šķiras — vienā pusē ir latvieši, otrā pusē vā-
cu muižnieki. Pēdējie ir brutāli, atriebīgi un nežē-
līgi: latviešu zemnieki vienmēr ir bijuši piekāpīgi.
Bet, Firksa kungs, man Jums jāsaka, vai tas Jums
patīk, vai nepatīk: Jūsu gaitas ir izbeigtas. Pa-
gātnei ir jāizzūd! _ Vēstures rats nav atgriežams at-
pakaļ; arī Jus ka muižniecības pārstāvis to atpakaļ
atgriezt vairs nevarat.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bachmanim.

_K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti
godātie tautas vietnieki! Es nebūtu otrreiz ņēmis
vardu, ja iepriekšējie

^
runātāji nebūtu manu runu asi

kritizējuši un mēģinājuši manu un progresīvās ap-
vienības viedokli agrārās refomas lietās nostādīt par
nepareizu.

Cienījamam demokrātiskā centra pārstāvim Kir-
šteina kungam man jāatbild uz viņa šādiem aizrādī-
jumiem.

Kiršteina kungs savā_ runā izteicās tā: mūsu
viedoklis ir tāds, ka agrārā reforma jāizbeidz un
jānostiprina. Mūsu viedoklis ir tāds, ka nevajaga
dalīt mežu fondu, agrāro reformu vajaga drīzāk no-
beigt, samazināt dalīšanas psīchozi, kas bojā mūsu
saimniecisko dzīvi. Tie ir tādi apgalvojumi, kas
raksturo kādas frakcijas — Kiršteina kunga frakci-
jas — uzskatus. Es negribu teikt, ka šie uzskati bū-
tu vainojami, ja uz agrāro reformu gribētu skatīties
Kiršteina kunga skatiem un piemērot viņa frakcijas
viedokli. Bet cienījama deputāta frakcija ir nostāju-
sies uz cita viedokļa un savu darbību veltī vairāk ie-
rēdņiem — valsts darbinieku, bet agrārās reformas
jautājumam piegriež mazāk vērības. Progresīvā
apvienība_, kuras vārda man gods runāt, turpretim
uz agrāras reformas lietam skatās pavisam citādi;
tapec es nevarēju runāt citādi kā tikai izteikt mūsu
frakcijas viedokli — ka agrārā reforma nav izbei-
dzama, ka mums jāpanāk taisnība attiecībā uz tiem,

5. j\06.193i
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kam kaujas lauka solīta zeme, kam pēc likuma bur-
ta ta pienākas, bet kas faktiski to nevar dabūt, tā-
pēc ka politiskie uzskati un šķēršļi ir stājušies ce-
ļa. Ievērojot to, mes, progresīvās apvienības depu-
tātu atzīstam, ka ir nepieciešams agrāro reformu tur-
pināt.

Agrārās reformas turpināšana nav nekāda psī-
choze, ko valsts interesēs vajadzētu pārtraukt, bet
tair liela politiska darbība, ko prasa taisnība un
mušu valsts intereses. Mums, lauku deputātiem,
nav vienaldzīga bezzemnieku kurnēšana pret Aug-
sto namu un valdību. Bezzemnieki labi zina, ka viņi
varētu zemi dabūt, bet tomēr redz, ka viņiem liek
ceļa šķēršļus. Politiski tas nav labi. Mums jācen-
šas šo dibināto kurnēšanu pārtraukt, mazināt nemie-
ru valsti.

Mēs labi zinām, ka ir tādi politiski virzieni, kas
to izmanto, kas bezzemniekiem iečukst un iedveš
nemiera domas, mēģina viņus sakūdīt un viņu vērī-
bu novirzīt pavisam uz kādu citu pusi. Viņi grib
panākt to, lai bezzemnieki kurnētu pret tagadējo ie-
kārtu, tādēļ ka tagadējā valdība izturas netaisni.
Mūsu valsts intereses prasa, lai mēs stingri izpildītu
agrārās reformas likumu. Likuma burts prasa, lai
mes agrāro reformu turpinātu. Ceļa gals ir loti labi
zināms.

Es jau agrāk esmu- aizrādījis, ka mums zemes
fonda pietiek, un to, bez šaubām, atzīst arī tā frak-
cija, kuras vārdā runāja cienījamais deputāts Kir-
šteina kungs. Mums taču ir nolīsti meža gabali, ku-
rus var kultivēt un nodot bezzemnieku rokās. Mums
ir tādi nederīgi meža gabali, kuri tiešām kā meži
taču laikam nekad nenoderēs, ja negribam mākslīgi
audzināt alkšņus vai citus krūmus, lai tos nosauktu
p_ar mežu. Atcerēsimies tikai, ka 1918. gadā bija
tādi politiski darbinieki, kas še gribēja nometināt
vairāk kā 2 miljoni cilvēku. Tagad es saku, ka mēs
tos nedaudz desmit tūkstošus cilvēkus, kas sauc, lai
pret viņiem ļzturas taisnīgi, varētu itin viegli, apmie-
rināt. Sliktāka ir tā psīchoze, kas rada valstī ne-
mieru, nekā tā psīchoze, kas dod cilvēkam cerību,
ka viņš varēs savu dzīvi iekārtot, varēs tikt pie sa-
vas pajumtes-. Cerība ir laba, ja viņš tic, ka valsts
nāks viņam pretim, viņš varēs nodibināt savu per-
sonīgo dzīvi un atrast sev un savai ģimenei pajumti.

Es negribu teikt, ka pareiza būtu kāda dalīšanas
psīchoze. Mūsu partija nav par to, lai kādam citam
viņa īpašumu atņemtu un sadalītu. Mēs piekrītam
stingrām agrārās reformas likuma robežām. Agrā-
rais likums šīs robežas ir nospraudis uņ noteicis-, kā-
das fondā ieskaitāmās zemes platības ir dalāmas un
kādas platības nav dalāmas. Mēs stāvam uz agrā-
rās reformas likuma pamata, bet kas zīmējas uz me-
žu un nekultivētām zemēm, uz tādām zemēm, kas
netraucē valsts zemes fondu, tad tās, bez šaubām,
būtu sadalāmas.

Strīdi notiek tikai tāpēc, ka vietējie mežu dar-
binieki pārprot pastāvošo likumu un ceļ iebildumus
pret katra zemes gabaliņa piešķiršanu nabadzīgiem
zvejniekiem vai bezzemniekiem un bieži vien pat
smilšu kāpās, kur ne tagad kāds koks aug, ne arī nā-
kotnē var būt kāds mežs. Šādos gadījumos, man
šķiet, gan vajadzētu nākt pretim zvejniekiem un
bezzemniekiem. Vietējiem mežu darbiniekiem va-
jadzētu to saprast un katru stūrīti, kur tikai kāds.
krūms vai koks aug, neuzskatīt par mežu. Galve-
nie strīdi notiek Dundagā un Liepājas apkārtnē, kur
dzīvo nabadzīgi ļaudis. Šie ļaudis nu redz, ka ir tā-
di zemes gabaliņi, ko varētu sadalīt, bet tomēr tas
netiek darīts aiz jau pieminētiem iemesliem.

Es te negribu pārmest mežu darbiniekiem; ir
jau pilnīgi pareizi, kā Kiršteina kungs aizrādīja, ka
mežu darbinieki- tikai pilda savu pienākumu, bet to-

Krājumā Saeimas Stenografu
btrojg Rīgā. Saeimas laukumā

mer starp viena un otra pienākuma pildīšanu var
but arī starpība. Ja, piemēram, attiecīgais darbi-
nieks gribēs nākt pretim zemes pieprasītājam, tad
viņš izdarīs vairāk, bet ja negribēs, ja būs nostājies
uz Kiršteina kunga viedokļa, kas saka, ka agrārā
reforma izbeidzama, tad skaidrs, ka viņš rīkosies ci-
tadiļ tad attiecīgajam mežu darbiniekam katrā gadī-
juma jadodatzinums — attiecīgo zemes gabaliņu ne-
sadalīt. Lūk, te ir tā starpība!

Mēs savas frakcijas vārdā prasām agrāro re-
formu turpināt, un tāpat arī visi darbinieki, kas pie-
krīt mušu uzskatam, prasa attiecīgu zemes gabalu
sadalīšanu un piešķiršanu, turpretim Kiršteina kungs
pauž tādus uzskatus, ka agrārā reforma izbeidzama,
un tas, kas līdz šim darīts, būtu jānostiprina — es
vēlreiz atkārtoju cienījamā deputāta vārdus. Mēs
esam citādos uzskatos; mēs negribam izdarīt nekā-
du nelikumību, bet atrodam, ka mums ir diezgan
plašas zemes fonda iespējamības apmierināt visus
zemes pieprasītājus, un arī mežu resora darbinieki
darītu labi, ja viņi pieturētos ne pie tādas politikas,
ka agrāra reforma jāizbeidz, bet pieturētos pie po-
litikas, ka agrārā reforma jāturpina. Lai viņi mums
palīdz atrast tādus zemes gabaliņus, kas būtu viegli
sadalāmi, neskarot mežus, kas vajadzīgi valstij kā
mežu fonds. — Tik daudz es gribēju atbildēt Kirštei-
na kungam, kur mūsu uzskati šķiras, un ciktāl mums
paliek domu starpības.

Uz Firksa kunga runu jāaizrāda, ka nevar tul-
kot mušu ārlietu ministra runu Londonā tā, kā to
tulkoja cienījamais Firksa kungs. Ārlietu ministra
Salnāja kungaruna bija sastādīta liela stila valsts
runas redakcijā, kas ārzemju pārstāvjiem izteica to
viedokli, pie kāda pieturas mūsu valsts vadība liela-
jos politiskos vilcienos, netraucējot šinī virzienā ne-
vienas valsts nepieciešamo polītiku, neiejaucoties
valsts interesēs un nejaucot arī mūsu valsts dzīvi,
kas ir pamatota uz likumu. Man nav pie rokas Sal-
nāja kunga runas teksta, bet es varu Firksa kungam
apgalvot, ka tā nekādā ziņā nav tulkojama tā, ka
agrāro reformu varētu izveidot cienījamā Firksa
kunga runas virzienā.

Parko tad ir runa no Firksa kunga viedokļa?
— Salnāja kunga runa, lūk, jāiztulko tā, ka vajaga
atraut likuma aizšautās slūžas vajā un ļaut kapitā-
listiem iegūt zemi vairāk par 50 ha, īsi sakot, agrā-
ras reformas, likuma III daļu grozīt un atcelt. To grib
panākt Firksa kungs, pamatojoties uz Salnāja kunga
runu. Man jāsaka, ka tā tulkot mūsu ārlietu ministra
runu nevar, ka tas ir nepareizs politisks paņēmiens
no šīs augstās katedras. Man jāuzsver, ka ir ļaudis,
kas grib agrārai reformai dot tādu virzienu, kā to
veļas Firksa kungs un arī visi tie, kas politiski dar-
bojas un grib sagrābt zemi savās rokās, lai mūsu
agrāra reforma drīzāk ņemtu citu virzienu. Ja mēs
to ļautu, tadtie politiskie spēki, kas ir pret mūsu
reformu, panāktu to, ka netikai 50 ha likums tiktu
atcelts, bet viss zemes fonds pamazītiņām pārietu to
politiķu, to spēku un darbinieku rokās, kas ir pret
mūsu agrāro reformu. Tādēļ jautājums ir tik sva-
rīgs, un mēs nevaram piekrist Firksa kunga ieska-
tiem. Šis ieskats iziet uz to — kā jau agrāk Firksa
kungs ir deklarējis savu un vācu frakcijas viedokli,
proti — lai mūsuagrāro reformu sadrupinātu un līdz
ar to arī satricinātu jaunsaimnieku un viņu saimnie-
cību stāvokli. Tad arī būtu satricināts pamats, uz
kā ir dibināta mūsu valsts nākotne, proti — agrārās
reformas pamats. Mūsu valsts pretinieki grib pa-
nākt, lai šis valsts pamats nākotnē vairs nebūtu
drošs. Mēs tādam Firksa kunga priekšlikumam ne-
varam piekrist un protestējam pret to.

Vēl jo nepielaižamāk tas ir tādēļ, ka mūsu ārlie-
tu ministra runu izmanto pilnīgi nevietā, nostādot
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to ta, it kā ministris pats būtu vēlējies šinī gadījumā
kaitetagrārai reformai.

Zālītes kungs vairāk reižu minēja, ka es esot
nepareizi savā runā prasījis agrāro reformu turpināt
ar. muižu centru sadalīšanu. Man jāsaka, ka profe-
sora Zālītes kunga runa bija vēsturiska runa, un ja
būtu iespējams to nodrukāt «Jaunākās ziņās" kā slu-
dinājumu, kā tas agrāk notika, tad tā būtu loti liela
lapas puse mūsu agrārā reformā un Zālītes kunga
vēsturē.

Man tikai jāatgādina cienījamam profesora kun-
gam, ka tā polītika, ko ievadīja profesors nelaiķis
Balodis, nav pareiza polītika. Balodis bija iesnie-
dzis «Jaunākām ziņām" kādu pretrakstu maniem
rakstiem, kurā aizstāvēja to, ka muižas nebūt nav
dalāmas, bet tās jāatstāj tāpat. Cienījamam profe-
soram ir bijusi runa — augstskolā, laikam, bijuši
pat lēmumi, ka katram- profesoram par viņa nopel-
niem piešķirama viena muiža (sauciens pa kreisi:
«Vai Zālītēm ar?") — to es nezinu, to Zālītes kungs
labakzinās. Bet izejot no tā viedokļa, ka muižas
nav jādala, arī ir izskaidrojams, kāpēc profesora
kungs aizstāv to principu, ka muižas nav dalāmas.
(Sauciens no vietas: «Bet kam gribēja piešķirt mui-
žas?") Tas jāprasa profesora kungam. Viņam ir
sava reforma. (Jautrība.)

Tālāk, viņš te vēl ļoti cildinoši teica, ka viņš
saprotot sociālistus un kommūnistus. Ja jau viņš
saprotsociālistus un kommūnistus, tad laikam vi-
ņam bus kaut kas radniecīgs ar to lielo reformu, ko
gribēja panākt attiecībā uz muižām viņa pieminētās
frakcijas. Varbūt profesora kungs nāks un pateiks
savas agrārās reformas viedokli. Es tikai vēlreiz
varu viņam atbildēt, ka mūsu progresīvā apvienība
stāv par muižu centru sadalīšanu, ciktāl tie nav va-
jadzīgi taisni mūsu valsts kulturālām iestādēm vār-
da tieša nozīmē, t. i. skolām un kādām valsts vadī-
tām ierīcēm. Visas citas muižas sadalīt! Šinī ziņā
mes šķiramies ar profesoru Zālītes kungu. Es ne-
varu piekrist viņa uzskatam, un mūsu frakcijas vie-
doklis ir pareizs; mēs prasām, muižu centru sadalī-
šanu un agrārās reformas likuma izvešanu tā, kā
tas ir nosprausts Satversmes sapulces izdotajos li-
kumos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Birzniekam.

_ J. Birznieks (zemnieku savienība): Godātie de-
putātu kungi! Iepriekšējie runātāji, sevišķi Buševi-
ca kungs, pieejot Zemkopības ministrijas budžetam,
bija tādos uzskatos, ka šis budžets nedodot ne mūsu
saimnieciskai dzīvei, ne arī valsts politiskai dzīvei
to, ko šinīs laikos no Zemkopības ministrijas budže-
ta un arī no resora vadītāja varētu gaidīt.

Buševica kungs iedomājas, ka ar 10 miljoniem
latu tagadējo saimniecisko lauksaimniecības atbal-
stīšanu varētu realizēt un izveidot visai zemei, se-
višķi patērētājam, loti pieņemamā veidā.

Man, pieejot šim Buševica kunga uzskatam un
jautājuma anaļizei, jāatgriežas pie tā paša vecā uz-
skata

^
ko arī Celma kungs centās salīdzināt ar kād-

reizējā finanču ministra Ringolda Kalninga kunga
uzskatu- — ka mūsu zemei esot slikti tādēļ, ka par
maz esot miljonāru. Tad viņš secināja, ka arī zem-
nieku savienība bieži aizrādot, runājot par savas
politikas realizēšanu, uz to, ka lauku saimniekus va-
jagotpadarīt bagātus, ka tad arī lauku strādniekiem,
lauku iedzīvotajiem klāsies labāki. Celma kungs,
to uzskatu, ka lauksaimniekiem vajaga būt pārtiku-
šiem, vai, labāk sakot, viņiem jābūt iespējai iegūt no
ražojumu pārdošanas pietiekoši daudz līdzekļu, un
tikai tad bus iespējama laukstrādnieku un vispārējā
Stāvokļa uzlabošana, mēs uzturam ari vēl šodien.

Mēs nevaram iedomāties, kādi būtu līdzekli, ar ko
strādnieku un zemnieku frakcijas deputāti domā pa-
nākt to, lai laukstrādniekiem būtu uz laukiem visas
iedomājamās un neiedomājamās ērtības, tai pašā lai-
kā prasot lauksaimnieku ienākumu samazināšanu.

Nenoliedzami valsts tagadējās saimnieciskās po-
litikas maiņa var atsaukties tikai uz lauku ieņēmu-
mu galīgu sagraušanu. Ja Buševica kungs saka, ka
japacelot iedzīvotāju pirkšanas spējas pilsētās, ka šo
iedzīvotāju pirkšanas spējas vienīgās varot garantēt
un nodrošināt labklājību mūsu zemē, tad tas Ir pa-
visam nepareizi saprasts. Vai tad tikai vienas treš-
daļas iedzīvotāju pirkšanas spēju pacelšana var no-
drošināt labklājību visā zemē? Ja mūsu tagadējā
piemaksu polītika ir radījusi zināmu cenu līmeni mū-
su tirgū, tad visa pasaule arī pašreiz grib panākt to,
lai kaut vienaiprecei — kviešiem paceltu cenas vai
vismaz mēģinātu pakāpeniski tās pacelt līdz agrā-
kam cenu līmenim. Taisnība, ka pasaules kviešu: ce-
nu sabrukuma sekas ir tagadējā saimnieciskā krize
un tagadējās saimnieciskās grūtības.

Būtu nepareizi, ja mēs solidarizētos ar šādiem
uzskatiem, atzītu tos par pareiziem, ka visas preces,
ko ražo uz laukiem, tirgū jāpārdod iespējami lētāk,
un tad uzreiz mūsu zemē būs labklājība. Tas ir ne-
pareizi.

Es gribētu analizēt to, ko vispārīgās debatēs tei-
ca mušuJ rakcijas pārstāvis Celmiņa kungs: no kā
rodas mušu patērētājiem pilsētās ienākumi? Vai
ne no viņu ražojumu patērēšanas? Vai mūsu patē-
rētāji — pilsētu iedzīvotāji dzīvo no kādiem agrā-
kiem krājumiem, vai no sava darba šodien un rīt?
Jau Celma kungs aizrādīja, un katrs no mums zina,
ka mušu zeme nav bagāta tādiem cilvēkiem, kas dzī-
vo no kapitāliem; mūsu zemes iedzīvotājiem jāpār-
tiek no sava darba. No kā pārtiek pilsētas patērē-
tājs? — Viņš pārtiek no tā darba, ko lauku iedzīvo-
tājs izlieto gan savam ražošanas, gan intellektuālām
vajadzībām. Lauksaimnieks pret fabrikas strādnie-
ku atkal ir patērētājs. Domāt, ka pasaules tirgus ce-
ri^ pohtika_ izlīdzinās mūsu saimniecisko stāvokli, ka
mes patērētajiem, varēsim sagādāt labāku dzīvi, ir
nepareizi.

Kas jāpanāk saimnieciskai politikai, kuru ietur
Zemkopības ministrija, zemnieku savienības frakcija,
ko ir piekopušas iepriekšējās valdības un arī taga-
dēja valdība, un kas jāievēro ikvienai valdībai, kas
grib but atbildīga par mūsu saimniecisko dzīvi?

Dzīves līmenis uzturams zināmā augstumā vi-
sam iedzīvotāju šķirām, visiem iedzīvotāju slāņiem.
Ja Buševica kungs nāk un pasaka, pārliecinošā vei-
da un ar vieglu roku pamāca, ka jāpazemina lauk-
saimniecības ražojumu cenas, jāpieskaņo tās tirgus
cenu līmenim, pasaka, ka piemaksas nav pieņemams
tautsaimniecības veids tagadējā laikā, tad man jāaiz-
rāda, ka Buševica kungs-pavisam ir aizmirsis, ka algu
līmenis, kas tagad pastāv, ir nodibinājies toreiz, kad
pasaules tirgu bija pavisam citas cenas. Mūsu algu
līmenis taču ir nodibinājies, pastāvot augstai kon-
junktūrai. Vaijūs domājat, ka var runāt par to, ka
vienai iedzīvotāju daļai no augstās konjunktūras jā-
atskaita daži desmit procenti, un otrai iedzīvotāju
dalai_ šie pocenti lai paliktu? Vai jūs domājat, ka
ar tadu polītiku, tadu tautsaimniecību laukus sa-
glābs? Tādam uzskatam mēs piekrist nevaram:.
Mums jārēķinās ar_to, kas ir noticis visā pasaulē:
jāatmetdaudzas teorijas un jāietpa to ceļu, ko diktē
pati dzīve.

Tagadējais valsts atbalstīšanas veids, ko indi-
rekti varētu nosaukt par pro-tekcionārismu, līdzīgu
rupme'Cības_atbalstīšanai,_ mums, nav iespējams muitu
veida, bet jārealizē citādā veidā — ar valsts piemak-
su palīdzību, kādēļ mēs atkārtojam to, ka tā pašreiz
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ir_ vienīga iespēja lauksaimniekiem, lauku darba de-
vejiemmaksat saviem strādniekiem līdzšinējās algas.
Iagadejas ražošanas līdzekļu cenas, vai nu tās ir

augstākas vai zemākas, noteic ar šiem līdzekļiem ra-
žoto preču cenu. Ir taču pavisam nepareizi, ja mēs
iedomājamies, ka lauksaimniecība varētu pastāvēt,
rēķinoties ar tagadējam lauksaimniecības ražojumu
pasaules tirgus cenām. Lauksaimniecība ar samazi-
nātam pasaules tirgus cenām paliktu vienā pusē, un
rūpniecība ar samazinātu produkciju un ražojumu
dārgam cenām paliktu otra pusē. Tas nav iespējams.
Ja mes to gribam, tad varam panākt tikai tādā ceļā,
ka jāatceļ visas muitas rūpniecības ražojumiem, lai
tad sacenšas sava starpa fabrikants, tekstilrūpnieks,
metalrupnieks un ķimiska rūpniecība, lai sacenšas un
konkurre arpasaules tirgu; tikai tad arī lauksaim-
niekam

^
varēs prasīt, lai tas konkurre ar pasaules

tirgus Ietajiem lauksaimniecības ražojumiem.
Ja nu, godātie deputātu kungi, mēs patiesībā gri-

bētu izdarīt tadu eksperimentu, kas tad gan galu ga-
la būtu lielākais cietējs? Pēc manas pārliecības vis-
lielākais cietējs būtu taisni pilsētas iedzīvotājs, fabri-
kas strādnieks. Irtaču nepārprotami skaidrs, ka
mušu fabrikas nespēj ražot tik lēti kā ārzemēs, kur
rūpniecība ir plašāk attīstīta, kur ir lētākas izejvie-
las un plašāks patēriņš. Bez tam mēs savai rūpnie-
cībai taču nevaram dot tik lielas izvedprēmijas, kā-
das pastāv rūpniecības valstīs, kas savukārt palīdz
konkurret ar musurūpniecību. Ja nokristu rūpniecī-
bas ražojumu vietējais patēriņš, tad mūsu rūpniecī-
ba vel vairāk ciestu, un skaidrs, ka strādnieki zaudē-
tu savu darbu, ka arī līdzšinējo atalgojumu fabrikās.

Buševica kungs doma, _ka fabrikas strādnieku
algas varētu vel paaugstināt. Ja nu mēs tā prātīgi
runājam, vai tada_ iespējamība ir ? Sakait, ja lauci-
niekiem negarantē cietas, viņu ražojumu pašizmak-
sai piemērotas cenas, vai tad viņi var nopirkt kādu
rūpniecības ražojumu? Mēs jau redzējām, ka 1931.
gada sakuma, kad lauksaimniecības ražojumu cenas
saka strauji kristies, rūpniecības ražojumu patēriņš
strauji mazinājās.; bet kad 1932. gadā iesākās mūsu
partijas uzstādīto prasību pildīšana, tad tūliņ sep-
tembra, oktobra un novembra mēnešos- fabrikās at-
griezās atpakaļ 2000 cilvēku. Vai jūs gribat teikt, ka
tā ir nepareiza tautsaimnieciskā polītika, ja fabrikās
darbs pieaug un nevis mazinās?

Saprotams,^ ir cits jautājums, vai valsts līdzekli
atauj piekopt šādu polītiku. Mes esam piekrituši, ka
1933. gada ir pazemināta viena otra lauksaimniecī-
bas ražojuma cena-. Arī tagad valdībai ir nodoms
samazināt sviesta cenas par 10%, bet man šķiet, ka
talak vairs nevar iet, lai neciestu lauksaimniecība,
kasviena dala varētu palikt dzīvot nespējīga. Tai
paša laika_ rūpniecība pārdzīvotu tādu katastrofu, no
kuras stradnieki_ dzīvē un darbā vairs neatgrieztos
atpakaļ līdzšinējā stāvoklī.

Sevišķi Buševica kungs šeit pastiprināti atkār-
toja, ka visa tagadējā saimnieciskā polītika pilnā mē-
ra nākot par labu tikai bagātiem saimniekiem. Man
te ir pie rokas labības uzpirkšanas dati, un te ir Zem-
kopības ministrijas pilnā mērā sakopots pārskats par
saimniecībām,_kasir nodevušas labību Zemkopības
ministrijai. Kāds- tad ir stāvoklis?

Labību Zemkopības ministrijai nodeva 1930./31.
gadā 111.646 saimniecības, tā tad gandrīz puse visu
Latvijas saimniecību; no šī skaitļa jaunsaimniecību
ir — absolūtos skaitļos — 42.890 un vecsaimniecī-
bu — 68.756 saimniecības; procentuāli iznāk, ka no
vecsaimniecībām labību nodevušas 61% un jaun-
saimniecības — 38,417o. (Sauciens no vietas: «Bet
kāds ir vairums?") Es taisni runāju par vairumu —
tie bija vairumi, ko es jums pašreiz nosaucu; te ir
labības nodevēju skaits un arī labības daudzums.

Bez šiem daudzumiem taču nav jāaizmirst, ka vie-
tēja tirgus regulēšanai iet līdz arī tas, ka vietējā tir-
gu katrs preces pārdevējs arī dabū cietu, pašizmak-
sai piemērotu cenu._ Ja šī cenu regulatora nebūtu,
tad taču nebūtu ienākumu ne tikai šiem vien, kurus
es te minēju, tad nebūtu ienākumu arī visiem tiem,
kas piegādā ražojumus vietējam tirgum.

Nepavisam nav pareizi skaitli par tiem — un ar
tiem vien nevar operēt —, kas piegādā sviestu un
labību tikai tam iestādēm, kuras direkti no valsts
saņem piemaksas. Sviesta un'piena produktu ražo-
tāji-!auķsaimnieki vietējā tirgū saņem par saviem
produktiem vairāk nekā no pienotavām; un ja mēs
prasītu, vai arī vietējam tirgum nevajadzētu piegā-
dāt pienu par tiem pašiem 3 santimiem, kas iznāk,
šosproduktus eksportējot uz ārzemēm, tad mums
jabut tik godīgiem unnav jāprasa, lai tie, kas šos
produktus ražo, tos pārdotu par 40%- pašizmaksas.
To nevar darīt. Ja to ilgi gribēs prasīt, tad drīz
vien piens un citas preces vietēja tirgū nebūs dabū-
jami. Un kas tad bus tas zaudētājs, ja šīspreces ne-
atmaksāšanas deļ pazaudēs savu produkciju? Pro-
tams, kad produkcija _būs_ zaudēja, tad cena celsies,
un tad patērētajam bus jāmaksā nesamērīgi vairāk,
neka tas būtu pie tiem apstākļiem, ja mēs turpinātu
— un mums vajaga to turpināt — tagadējo piemak-
su politiku, kas iziet tikai knapi uz pašizmaksas sa-
gādāšanu.

Vairāk runātāju par Zemkopības ministrijas bu-
džetu ir izteikušies, ka ļoti augsta pašizmaksa esot
noteikta labībai. Viņi šeit operēja ar skaitļiem, ka,
luk, pašizmaksa rudziem esot Ls 15.73, kviešiem —
Ls 17.— ar santimiem. Redziet, deputātu kungi,
tāda ir ta pašizmaksa saimniecībās ar intensīvu saim-
niekošanas veidu pie lielas mākslīgo mēslu lietoša-
nas, kur ir laba zemes struktūra un labas zemes fi-
zikālas īpašības; tās saimniecības pie labiem gaisa
apstākļiem to var sasniegt Berga kungs vienmēr
runa par to, ka viņš aizstāvot tos nabadzīgos cii-

. vekus. Varbūt viņš_ nāktu un censtos pateikt, kā ir
ar tam sliktam zemēm. Vajaga arī izdomāt, cik var
saražot laba zemē, un cik var saražot sliktā zemē.
(Starpsaucieni.) Es varu dot šeit skaitļus, kādas ra-
žas laba zeme, un kādas tas ir sliktā zemē. (Starp-
saucieni ; priekšsēdējājs zvanī.) Es gribu to darīt ar
valsts statistiskas pārvaldes datiem-. Man nav vaja-
dzīga ne jūsu statistika, ne ari mana statistika, es gri-
bu šeitoperet ar statistiskās pārvaldes datiem, kas
ii izstrādāti par pēdējiem 5—6 gadiem. (R. Dukura
starpsaucieni.) Pagaidait, Dukura kungs, es pateikšu
ir par to labo, ir par to slikto zemi!

Ja jus ņemsit Talsu apriņķi vai kādu citu, kur
rudzus sej_ laba smilšu zemē, tad jūs, bez šaubām,
tadu piemēru varēsit dabūt; bet vai tad jūs domājat,
ka saimniecībai ar sliktu zemi nevajaga izaudzēt sev
maizi, nevajaga jeņemtsev par labību kādu latu nau-
das? Ka tad jūs gribat, lai labību, pārdod, ja viņa
nesaņem neko vairāk par savu darbu? (Starpsau-
cieni.) Tad jau jus šos trūcīgos-, kuru aizstāvji jūs:
izliekaties, spiežat pārdot savus ražojumus par tādu
cenu, par kādu labas zemes saimnieks vēl var iztu-
rēt un pārdot, bet tas vājākais uzreiz aiziet bojā.
(Starpsaucieni pa kfeisi.) Tad nepārdot? Nu kā
tad viņš dzīvos? (Starpsaucieni pa kreisi.) Kungi,
jūsu ideoloģija ir ārkārtīgi «fifīga" — es tā gribētu
teikt. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Es lūdzu de-
putātu kungus apmierināties!

J. Birznieks (turpina): Jūs sakāt, ka tikai ba-
gātie saimnieki vieni saņemot visas piemaksas un ap-
gādājot visu tirgu. Ko jus ar to gribat pateikt? Vai
jus ar to gribat izteikt tadu komplimentu tiem, kas
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neka nesaņem? Vai jūs tā tad gribat dot tiem, kuri
neka nestrādā? Likumi, kuru izdošanā mēs esam
vadoši piedalījušies, iziet uz to, ka piemaksas saņem
tikai t\ekas strādā; un ja viens neko nestrādā, tad
patiesība viņam arī nekā nevajaga saņemt. Vai tad
jus gribat, ļai piemaksas saņem tas, kas neko neda-
ra? Vai jus dzīvojat no tiem, kas neko nedara?
(R. Dukurs no vietas: «Nerunājiet Leikarta stilā!")
Nepavisam nē; bet Jums nevajaga nākt ar Leikarta
starpsaucieniem, lai kaut ko pierādītu, Dukura
kungs! (Starpsaucieni.) Jūs ar saviem šī vakara
starpsaucieniem cenšaties mūs pārliecināt.

Jūsu polītika, kuru jūs te pasludinājāt ar Buše-
vica kunga muti, gribēdami pārliecināt mūs, ka mūsu
polītika neesot ta īstā, nepārliecinās ne mūs, ne arī
kādu citu no pilsoniskiem deputātiem, kas patiesībā
grib saprast tagadējo saimniecisko dzīvi un negrib
staigāt apkārt ar kailām teorijām, kas vēl nevienu
tautu un valsti saulītē nav iecēlušas. Jūsu teorijas
mums ir pilnīgi nepieņemamas.

Mūsu tagadējā saimnieciskā polītika — zināms,
ar dažiem koriģējumiem un grozījumiem —, tagadējā
cenu garantēšanas polītika jāturpina visu mūsu
valsts iedzīvotāju labā; citas domas nemaz nevar
but. Es gribu uzsvērt, ka visvairāk šī piemaksu po-
lītika ir vajadzīga taisni trūcīgiem zemniekiem, kuri
var ražot mazāk, nekā turīgiem. Turīgais vēl iz-
tiks vienu otru gadu; turpretim trūcīgajam tas ne-
būs iespējams.

Deputāts Bachmaņa kungs arī bija nemierā un
izteica it ka pārmetumu zemnieku savienībai, kura
pēdējos gados vadot Zemkopības ministriju tomēr
nepiekopjot tādu polītiku, kas viņam būtu pilnā mē-
ra pieņemama. Man, Bachmaņa kungs-, gribētos sa-
cīt, ka šo Zemkopības ministriju vairāk kā zemnieku
savienība, ir vadījuši Jums tuvu stāvoši ministri, un
Jus nevarat uzrādīt neviena gadījuma, ka tie būtu
izdarījuši ko pozitīvu, kaut ari tanī pašā centrālā ze-
mes ierīcības komitejā. (Ķ. Bachmanis no vietas:
«Jums tur bija vairākums!") Es ar Jums taisni par
to vairākumu gribu runāt!

Jūs sakāt, ka centrālā zemes ierīcības komitejā
vairākums ir zemnieku savienībai. Tad es Jums pa-
teikšu, ka tagad laimīgas sagadīšanās dēļ no 12 vī-
riem tikai 3 locekli ir no zemnieku savienības. Tie
ir — ministris, pašvaldību pārstāvis un viens zem-
nieku savienības pārstāvis. 9 locekļi tā.tad nav zem-
nieku savienības pārstāvji. Un Jūs domājat, ka tie
3 zemnieku savienības locekļi var pilnā mērā tos
9 «ielauzt", t. i. realizēt to, ko viņi grib? Bet ja Jūs
pierakstāt, ka mums tā vara ir bijusi — un ticēsim,
ka ta ir bijusi —•, tad es Jums par apmierinājumu
varu sacīt, ka zemnieku savienība jau kādus 7—8
gadus atpakaļ ir šinī Augstajā namā iesniegusi
priekšlikumu, ka valsts zemes fonda zeme dažus
gadus jāpiešķir tikai karavīriem — brīvības cīnītā-
jiem. Šo priekšlikumu Augstais nams toreiz, diem-
žēl, noraidīja.

^
Pēdējos gados, sevišķi pēdējā laikā,

tas ir pilna mērā darīts — visas zemes ir piešķirtas
tikai brīvības cīnītājiem 1kategoriju kārtībā; izņēmu-
mu ir bijis ārkārtīgi maz,_ t. i. tur, kur vajadzīgi pie-
griezumi, vai kur speciāli rūpniecības vajadzībām
ir bijuši pieprasīti atsevišķi gabali. Gandrīz visas
zemespiešķirtas^tikai brīvības cīnītājiem-. Tam ir
bijis tāds rezultāts, ka no tiem desmit tūkstošiem
brīvības cīnītāju, kas bija priekš 4 gadiem, tagad
pec re_ ģistrešanas būs tikai 6000—7000; visaugstā-
kais vēl bus 8000 brīvības cīnītāju, kam nav vēl ze-
mes. Tā tad zemnieku savienības polītika, Bach-
maņa kungs, pec manas saprašanas ir bijusi tā, kas
ir devusi iespēju apmierināt brīvības cīnītājus. Mēs
visi veļamies, lai brīvības cīnītājiem solīto zemi do-
tu. Centrāla zemes ierīcības komiteja savās pēdē-

jāssēdēs ir savākusi visus vajadzīgos materiālus par
viņas rīcībā esošajām sadalāmām fonda zemēm. Mēs
esam konstatējuši, ka var apmierināt apmēram 6000
brīvības cīnītāju. Zināms, to skaitā nebūs visas
jaunsaimniecības, bet arī apbūves gabali, dažādi rūp-
niecības objekti u. t. t. Tas dos iespēju gandrīz pil-
nā mērā apmierināt visus mūsu zemes pieprasītājus.

Arī mežu resora darbinieki un mežu resors vis-
pār nav pelnījuši to lielo pārmetumu, ka viņi būtu
skopojušies ar mežu zemes nodošanu valsts zemes
fondā. Mežu resors, ieskaitot agrākos privātos me-
žus pie muižām un muižu lauku areālos ietilpstošos
mežus, tīras meža zemes ir sadalījis gandrīz 300.000
ha. Tas ir diezgan solids procents, no visas mūsu
mežu platības. Tagadējā laikā forsēt ar nekultivē-
tās zemes sadalīšanu saimniecībās, labi zinot, cik
grūta ir saimniekošana jau saimniecībām' ar kultivē-
tu zemi nebūtu vēlams. Mēs taču zinām, ka ne Zem-
kopības ministrija, ne arī Saeima vairs nevar atvē-
lēt tik plašus līdzekļus, kā atvēlēja agrāk. Nekul-
tivētas zemes kultivēšanai, kā arī ēku celšanai, tāpat
pabalstiem celmu spridzināšanai tik lielus līdzekļus
vairs nevar atvēlēt. Kāpēc tad ar tik lielu pompu
tagad censties sadalīt mežus? Ne tur būs meža

. saimniecība, ne lauku saimniecība. Ja gabals piede-
rēs kādai privātai personai, tad tur pūs celmi, un ne-
būs ne tautsaimnieciska, ne individuāla labuma. Cik
atradīsies _brīvas zemes pie labiem satiksmes cejiem
tādas vietas, kur patiešām cilvēkiem garantēta eksi-
stence, nodrošināta labklājība, tur centrālā zemes ie-
rīcības komiteja un arī Zemkopības ministrija nāks
pretim brīvības cīnītājiem, un viņi būs apmierināti.
Nepareizi būtu radīt _ illūziju, it kā arī nederīga ze-
me varētu dot labklājību, jo no tādas zemes nebūs
labums, bet gan tikai nelaime kā pašiem zemes iegu-
vējiem, ta arī valstij. Ļoti labu ainu, šos manus mo-
tīvus apstiprinošu, dod Grīnu purvā iedalītas saim-
niecības.

Kas zīmējas uz agronomisko palīdzību, tad, zi-
nāms, par agronomisko palīdzību ir daudz, ko runāt.
Var runāt par viņas nevēlamām un arī par labām un
veļamam īpašībām;_bet ja grib atstāt pie malas sī-
kumus, tad tomēr jāsaka, ka agronomiskā palīdzība
ir sevi attaisnojusi, lai kā mēs arī nopeltu. Bet kas
gan šinīs laikos netiek nopelts? Vai tas darbs, kas
šinī Augstajā namā dažreiz veikts lielā lietderībā un
vienprātība, vai arī tas netiek nopelts? Tā ir! —
1omer, ja paskatāmies uz agronomiskās palīdzības
darbu vispārīgi, tad pēc dziļākās būtības jāatzīst, ka
mušu lauksaimniecībai šis darbs ir nesis svētību. Lie-
la mēra mušu lauksaimniecības tagadējie sasniegumi
ir gūti, pateicoties šai agronomiskai palīdzībai un tām
teorētiskajam zināšanām, ko mūsu intelligentie zem-
nieku dēli, mušu intelligence, ir nesuši lauku sētās.
Bez šaubām, daudz kas vēl jāvēlas, un cerēsim, ka
nakošos_ 10—15 gados tiks novērsti trūkumi, kādi
tagad vel pastāv. Nevajaga iedomāties, ka tos tā
ar roku var atņemt; te vajadzīgs sistemātisks darbs.

No kreisa sp-arna šeit aizrādīja, ka agronomiskā
palīdzība neesot lauksaimniecībai sasniedzama, tādēļ
ka ta neesot tuva, un labuma no viņas nekāda ne-
esot. Sīkam saimniecībām nevarot līdzēt nekas, ne
mašīnu koplietošana, ne kas cits. Kreisajam spārnam
ir tikai viena recepte, ar ko būtu līdzēts, un tā ir —kolhozi, kommuna. Ar jūsu receptēm, kungi, mēs
tālu netiksim; tas lai paliek jums pašiem. Mēs jau
zinām, ko jus ar savu ideoloģiju esat sasnieguši.
(Starpsaucieni strādnieku un zemnieku frakcijas so-
los.) Jus esat sasnieguši to, ka maize maksā 3 rubļi
mārciņa, bet sviests — 12—13rubļu mārciņa. (Starp-
saucieni. ) Krievijajevedmuita uz 1 kilogramu svie-
sta ir Ls 7.80. _ Ja jus gribat to stādīt mums par pie-
mēru, tad to jus varat darīt sava frakcijā; bet, kāp-
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jot uz šis katedras, jus labāk aturieties no šādām re-ceptēm. Ja jus tas receptes sāksit piemērot, tad vi-
ņas jums drīz vien noģērbs bikses un svārkus, un,
varbūt, no jūsu magam izpumpēs ir to pašu, kasjums tagad tur iekša. (Starpsaucieni strādnieku un
zemnieku frakcijas solos.) Jūsu receptēm mēs ne-
sekosim.

No agronomiskās palīdzības trūkumiem mēs va-
ram tikt vaļa. Ja agronomiskai palīdzībai pieejam
lietišķi, ja gribam uzklausīt šeit izteiktās domas, pro-
ti — lai lauksaimnieki biežāk redzētu agronomus
savas mājas, tad tikai ir vajadzīga nauda. Tagad
uz katram 1170 lauksaimniecībām ir tikai viens ag-
ronoms un uz katrām 964 saimniecībām viens in-
struktors, (Starpsaucieni.) Uz mūsu lauksaimniecībā
ietilpināto zemes platību, kas iztaisa 4.381.000 hek-
tāru, agronomiskās palīdzības summa ir Ls
1228.000.—.

^
Šeit ietilpst arī zvejniecība. Ja mēs šo

summu izdalītu uz 4 381.000 hektāru aramzemes, tad
uz katru hektāru, ieskaitot arī lopkopības pārrau-
dzību, vaislas punktu dibināšanu u. t. t, iznāktu 27
santimi. Ja pieņemam, ka viena saimniecība ir ap-
mēram 25 ha liela, tad uz vienu saimniecību iznāk
apmēram 5—6 lati. Skaidrs, ka par 5 vai 6 latiem
vsu uzreiz nevar sasniegt — nevar ierīkot vaislas
punktus, sēklas audzētavas u. t. t., vārdu sakot, ne-
var but nekāda priekšzīmīga agronomiskā palīdzī-
ba, kas visus varētu apmierināt. Tagadējais laiks
tomēr nav tāds, ka agronomiskās palīdzības summas
varētu palielināt, tāpēc uzlabošanu mums jācenšas
panākt ar līdzekļu racionālizēšanu, un to pēdējos ga-
dos Zemkopības ministrija arī dara.

Mums ir nācis klāt viens jauns agronomiskās
palīdzības veids, t. i. lauku pārraudzības biedrības.
Tur saimnieki biežāk nekā līdz šim saņem padomus
un arī savās saimniecībās izlieto jau izpētītus māk-
slīgos meslus. (Sauciens pa kreisi: «Lielsaimnie-
ki!") Lapiņa kungs, kāpēc Jūs nevarat griezties pie
agronoma? Uzrādait man kaut vienu gadījumu, kur
agronoms būtu atteicies iet arī mazākās saimniecī-
bas. Ta ir pilnīga aplamība, ja Jūs to sakāt. Agro-
noms iet visur, kur viņu aicina un viņš nevar iet tur,
kur viņu neaicina; ja viņš nav kur gājis, tad jāuz-
skata, ka viņš tur nav bijis aicināts.

Lielākas iespējas mums pašlaik nebūs, un mums
jācenšas šo pašu pārraudzības veidu paplašināt, vai
ari Zemkopības ministrijai vai Augstajam namam jā-
atrod citi vairāk pieņemami veidi; tos izlietojot, sa-
sniegsim ar katru gadu veļamākus un labvēlīgākus
panākumus.

Par visām lietām katrai agronomiskai palīdzībai
un katras labierīcības ievešanai ir pamatā — lai ra-
žošana arī tiktu samaksāta. Ja tā netiek samaksā-
ta, jadarbs jāatdod par velti — lai kādu padomu jūs
arī sniegtu, lauksaimniecība attīstīties nevarēs. Vi-
su teoriju un gudrību pamatā ir tā reālā, skanošā
nauda, kas lauksaimniekiem jāsaņem. Ir pagājuši
tie laiki, kad lauksaimnieks varēja strādāt aiz iera-
duma. Vecos laikos zemnieks strādāja nevis aiz kal-
kulācijas, ka _ viņš būtu izrēķinājis uz papīra, ka vi-
ņam jāstrādā, bet viņš bieži cēlās no rīta jau pulk-
stens 4, tāpēc ka viņš to bija noskatījies no tēva, tā-
pēc ka tas viņam bija ieaudzis no paaudzes uz pa-
audzi: jaagri necelsies un daudz nestrādāsi, tad tu
no tās mājas, kurā dzimis, iziesi,

Ja jūs gribat, lai arī tagad būtu tādi uzskati, ja
jūs domājat, ka zemnieki var ražot sviestu par Ls
1— kilogramu, ja jūs gribat, lai zemnieks nodod la-

bību par 15 latiem kvintalu, tad jūs ļoti maldāties.
Tagad zemnieks ir tik pat gudrs kā jūs; viņš ar zī-
muli izrēķina, vai viņam atmaksājas ražot, vai nē.
Tagad ari viņš prot kalkulēt. Nevar strādāt, ja par
to algas netiek.

Mūsu jeskatsir tāds, ka tagadējais budžets savā
neliela daļa.t. i. X daļa tagadējiem laikiem ir piemē-
rots, bet mes nevaram teikt un nevaram apgalvot
to, ka lauku saimniekiem, vai tie būtu lielie vai ma-
zie, šis budžets sagadās zelta laikus un zelta kalnus.
Ne, tas viņiem netiek sagādāts! Atklāti jāsaka, ka
politiski mums, varbūt, būtu izdevīgi pateikt lauku
cilvēkiem: «Redziet, mēs jumsdodam 10.000.000 la-
tu Mes tos jums esam sagādājuši — nu jums labi
klajas, unjņs varat labi dzīvot, un cita nekā vairs
nav, ko velēties!"

Patiesie apstākli ir tādi, ka tas ir bijis vajadzīgs
netikai zemniecībai, bet tas ir bijis vajadzīgs arī ci-
tiem; tas ir bijis vajadzīgs arī rūpniecībai, tas ir bi-
jis vajadzīgs arī pilsētām, jo pirkšanas spēju kriša-
nasuz laukiempilsētām ir daudz draudošāka nekā
pilsētu iedzīvotāju pirkšanas spēju krišanās lauku
iedzīvotajiem. Tas, man liekas, ir visiem saprotams.

Arī visiem pilsoņiem un ļt sevišķi zemnieku pār-
stāvjiem jāvēlas, lai nākošajā gadā zemnieku dzīves
uzlabošanai šai grāmata būtu ierakstīts vairāk nekā

.tagad. Protams, pašreiz tas nav iespējams; bet mēs
balsosim arī_ par to, kas še ir, balsosim par šo bu-

. džetu tagadējos apstākļos, kas tomēr dod zemniecī-
bai zināmu mazumiņu.

PriekšsēdētājsP. Kalniņš: Pieteikušies vēl vai-
rāk runātāju. Prezidijs liek priekšā vēlā laika dēļ
'sēdi slēgt. _ Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Per-
sonīga lieta vēl vārds deputātam P. Zālītēm.

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba_ partija): Go-
dātie deputātu kungļ! Personīgā lietā, jūs zināt, ru-
nas laiks_ ir paredzēts 5 minūtes. Man īsti jārunā
personīga lietā pret divi kungiem: pret Leikarta
kungu un pret Bachmaņa kungu. Es vispirms runā-
šu par progresistu Bachmaņa kungu.

Es nebiju pilnīgi_ dzirdējis to, ko runāja Bach-
maņa kungs. Es- tāpēc ņemu atpakaļ savus pret vi-
ņa personu vērstos vārdus. Es nevienu nekur ne-
gribu aizskart, arī cienījamo Bachmaņa kungu nē.
Bachmaņa kungs patiesībā ir runājis šādi: «Balo-
dis bija iesniedzis «Jaunākām ziņām" kādu pretrak-
stu maniem rakstiem, kurā aizstāvēja to, ka muižas
nebūt nav dalāmas, bet tās jāatstāj tāpat. Cienīja-
mam profesoram" — t. i. Balodim, ne man — «ir
bijusi runa — augstskolā, laikam;, bijuši pat lēmumi,
ka katram profesoram par viņa nopelniem piešķira-
ma viena muiža. (Sauciens pa kreisi: «Vai Zālītēm
ar'?") — to es nezinu; to Zālītes kungs labāk zinās."

Es Jums, Bachmaņa kungs, apgalvoju, ka ne
Balodis ir pieprasījis ... (starpsauciens). Viņš jau
gul zemes klēpī un atbildēt vairs nevar, tāpēc man
jāatbild viņa vietā. Arī es neesmu to pieprasījis. Es
nekādas muižas neesmu gribējis, lai man piešķir, ne
arī esmu saņēmis. Vispār man jāsaka, ka profesors
Balodis nebija pret muižu sadalīšanu. Viņš stāvēja
uz ta viedokļa, ka zināmu skaitu muižu centru gan
vajaga atstāt, bet neatstāt vis privātā īpašumā —
ne viņam, ne citam kādam;, bet atstāt valsts īpašumā
paraugsaimniecību, izmēģinājumu lauku, skolu u. t. t.
ierīkošanai.

Atjaujiet man nolasīt še kādu vietu no viņa rak-
stiem. (Sauciens no vietas: «No grāmatām neva-
jaga lasīt!" — Priekšsēdētājs zvanī.) Tā skan: «No
darba ražīguma stāvokļa skatoties, zemes dalīšana
vienlīdzīgās sīkās dalās nebūtu pareiza. Zudībā aiz-
ietu daudzums līdzšinējo ēku. Sīksaimniecības ne-
var izlietot visus lielsaimniecību labumus, kā, pie-
.mēram, tvaika un elektriskos- arklus, Nevarētu pļaut
ar tvaika un ar elektrību dzenamām pļaujmašīnām
u. t. t., u. t. t._"

_ Kāda cita vieta «Latvijas agrārais jautājums"
lasām sekojošo: «Visas līdzšinējās vērtības pārver-
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tējot un ievērojot pie tam- bezzemnieku dvēseles stā-
vokli (psīchi), agrārjautājumu izšķirot, neatliekcits
«iekas, kā vienu pusi muižu zemes sadalīt mazākos
gabalos un otru pusi atstāt izmēģinājumu un parau-
ga saimniecībām u. t. t."

Rīkoties aprādītā kārtā, kā redzam...

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Zā-
līt, personīgā lietā mēs nemēdzam brošūras nolasīt.

P. Zālīte (turpina): _ ... var, un mums cits ne-
kas neatliek, kā apgādāt visus bezzemniekus, kas
vien zemi vēlētos, ar 20 desetiņam' zemes, ieskaitot
šai 20 desetiņu normā ik pa 4 desetiņam- meža, cik
vajadzīgs vienas ģimenes malkas un būvkoku vaja-
dzībai. Iespējams tas ir." — Tie ir Baloža un mani
ieskati. Leikarts tā tad ir apgalvojis nepatiesību. Es
esmu iesniedzis trīs pieprasījumus Baltijas ģenerāl-
gubernatoram' 1906. gadā. Viņos ir aizstāvēta 1905.
gada revolūcija, ir prasītas latviešiem vienādas tie-
sības ar vāciešiem un bezzemniekiem ir prasīta ze-

me. Ir aizrādīts, ka Baltijas baroni zemi pārdevuši
3—4 reizes dārgāki nekā Krievijas lielgruntnieki
blakus guberņās. Pēdējā iesniegumā Baltijas ģene-
rālgubernatoram ir prasīta amnestija revolucionā-
riem.

Kroņa muižu arendātoru kongresā, kura priekš-
gala es biju, bija apstiprināta programma. Tur ne-
varēja runāt, ko gribēji, bet mēs panācām, ka uz
Pēterpili tika sūtīta kommisijā, kas pieprasīja aren-
dātoru muižu dalīšanu. (Starpsaucieni.) Bija pare-
dzēts atstāt tikai zināmu daudzumu, bet 1k jau to-
reiz bija sadalāma bezzemniekiem. (Starpsaucieni.)
Tas bija kongresa lēmums, ko iesniedza Peterpilī
pašam ķeizaram-. (Starpsaucieni.) Par muižu at-
stāšanu nebija runa. Kongresa lēmums bija. par da-
līšanu. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nākošā sēde būs 4.
jūlijā, pīkst. 10. Dienas kārtībā — valsts budžets.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 22,17.)

VI sesijas 27. sēde 1933. gada 4. jūlija.
(Atklāta pīkst. 10.04.)

Saturs.
1. Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam (kārtē-

jie izdevumi) :
L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu

pašvaldību krievu darbinieku apvienība . 1099
J. Celms (sociāldemokrāts) 1099
V. Firkss (vācu baltiešu frakcija) ..... 1107'
T. Pavlovskis (krievu zemnieku frakcija) . . 1108
J. Bērziņš (zemnieku savienība) 1110
P. Zālīte (profi. K. Baloža darba partija) . . 1115
J. Šterns (progresīvā apvienība) ..... 1120'
R. Dukurs (sociāldemokrāts) 1129

2. Nākošā sēde 1140

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta. —

Dienas kartība: valsts budžets 1933./34. saim-
niecības gadam. Iebildumu pret dienas kārtību nav?
Dienas kārtība pieņemta. —

Turpināsies debates par kārtējo izdevumu X da-
ļu — Zemkopības ministriju. Vārds depu-
tātam Špoļanskim.

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku apvienība; runā krie-
viski).*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Celmam.

J. Celms (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Ne vienu reizi vienno šīs katedras- un ari budžeta
komisijā mums ir nācies norādīt, ka tā lauksaimnie-
cības polītika, ko Zemkopības ministrija ved jau il-

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

gus gadus, nav pieņemama ne tikai mums, bet, es
gribu teikt, nav pieņemama arī Latvijas lauksaim-
nieku lielākai daļai. Latvijas lauksaimniecība pēc
savas būtības ir s-īksaimniecība. Pēc valsts stati-
stiskās pārvaldes lauksaimniecības skaitīšanas da-
tiem tādu saimniecību, kuru kopplatība ir 0,5 ha —
30 ha, ir pavisam 177.494 atsevišķu saimniecību no
viSU saimniecību kopskaita — 216.309. Tā tad vai-
rāk ka 80%' no visām Latvijas, saimniecībām ir sīk-
saimniecības. Būtu dabīgi, ka Zemkopības ministri-
ja savā zemkopības un lauksaimniecības politikā va-
dītos no sīksaimniecību vajadzībām un prasībām, to-
mēr mēs redzam, ka visos jautājumos, kas ir uzpel-
dējuši Saeimas darbībā, vislielāko pretestību zem-
nieku savienībā sastop taisni sīksaimniecību lauk-
saimniecības polītika.

Birznieka kungs pagājušo reizi šeit gan ņēmās
pierādītāka pienraksu politika skarot sīksaimniecības
ne mazākā mērā kā lielsaimniecības; pareizāk sa-
kot, viņš runāja par vecsaimniecībām un jaunsaim-
niecībām, Vecsaimniecības un jaunsaimniecības ir
divi lietasL kuras grūti salīdzināt. Latgalē pastāv
galvena kārtā vecsaimniecības, bet tur tās nepār-
sniedz 10ha—15 ha. Tā tad Latgales vecsaimniecī-
bas ir mazākas par Zemgales un Vidzemes jaunsaim-
niecībām. Ja grib runāt par noteiktu lauksaimniecī-
bas polītiku, tad jārunā nevis par jaunsaimniecībām
un vecsaimniecībām, bet lielsaimniecībām un sīk-
saimniecībam.

Ja nu piemaksu polītika, kuru mēs ar Augstā
nama palīdzību izvedam vairāk gadu, galvenā kārtā
skar tikai un loti nedaudz lielsaimniecību, tad dabī-
gi varam teikt, ka jūsu lauksaimniecības polītika ir
tipiska lielsaimniecību polītika, kas būtībā neatbilst
Latvijas lauksaimniecības raksturam. Tāpēc šī po-
lītika, kas, kā jau teicu, iziet uz atsevišķu, nedaudzu
miljonāru radīšanu, Latvijas lauksaimniecībai visu-
ma nav pieņemama. Ja viens zemnieks-lauksaim-
nieks var nodot 2000—3000 pudu kviešu un saņemt
par to desmitiem tūkstošu latu piemaksu, tad taču to
pašu nevar teikt par tādām vecsaimniecībām, kas
atrodas Latgalē un Vidzemes un Kurzemes jūrmalā.
Šī atsevišķu nedaudzu miljonāru radīšana neatbilst
visas Latvijas lauksaimniecībai, neatbilst Latvijas
sīkzemniecības un sīksaimniecības vajadzībām..
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Birznieka kungs, uzstādamies ar savu runu, cen-
tās attaisnot līdzšinējo polītiku. Viņš teica, ka pie-
maksasneesot varējuši saņemt tie, kas negribot strā-
dāt. Pec šādas viņa kvalifikācijas iznāk, ka sīkzem-
nieki ar ārkārtīgi mazo zemes- platību, kas nevar no-
dot tūkstošiem pudu kviešu un citas labības, ir tie,
kas it ka negrib strādāt, un tāpēc viņiem neesot ari
tiesības prasītpiemaksas. Ja tā pieiet jautājumam,
tad tiešam grūti strīdēties ar Birznieka kungu. Ja
Jus visus 80% i sīkzemnieku: kvalificējat kā strādāt ne-
gribošus, kas tāpēc arī it kā nevarot nodot lielus la-
bības vairumus un saņemt piemaksas, tad, kā jau
teicu,_grutļpolemizēt ar Jums, Birznieka kungs. Lai
nu būtu ka būdams, mēs redzam, ka no atsevišķu
lielsaimnieku atbalstīšanas politikas mūsu zemkopī-
baspolītika un visa mūsu agrārā palīdzība ir noteikti
izvērtusies nevis par agrāro palīdzību, kā to prasa
mušu sīkzemniecības raksturs, bet par politisko pa-
līdzību. Ja tai politiskai partijai, kas te reprezentē
Latvijas lielsaimniekus, visās līdzšinējās koalīcijās ir
bijis noteicošais iespaids, tad ir pilnīgi dabīgi, ka viņa
savu polītiku ir izvedusi, izved un izvedīs arī uz
priekšu.

Mūsu agrārā palīdzība, kā mēdz teikt, ir izvēr-
tusies par politisku palīdzību. Mums nav lauksaim-
nieciska agrārā palīdzība, mums ir politiska agrārā
palīdzība, kas nogrupējas pēc noteiktiem stingriem
politiskiem nogrupējumiem. Nav sen atpakaļ, kad
gandrīz katrai pilsoniskai politiskai partijai bija sava
maza bodīte uz laukiem, kuru sauca par kaut kādu
lauksaimniecības biedrību, un visas šīs mazās poli-
tiskās bodītes saņēma no valsts ienākumiem lielus
līdzekļus.

Ne tikai tās_ summas, kuras budžetā figurē ar
nosaukumu «agrāra palīdzība", bet par agrāro palī-
dzību jāuzskata vēl arī vesela rinda citu summu;
par agrāro palīdzību jāuzskata arī visas lauksaim-
niecības piemaksas, jāuzskata starp citu tās summas,
kuras figurē ļoti dažādos veidos ar daudz un dažā-
diem nosaukumiem mūsu budžetā, piemēram —
ūdensceļu regulēšanai. Te ir sīki meliorācijas darbi
uz laukiem, un tiem budžetā šogad paredzēts 400'.000
latu. Novadu sistēmai un nekultivētas zemes kulti-
vēšanai — 1.500.000 latu; pabalstiem centrālo pie-
notavu būvei — 2000 latu; pabalstiem privātām div-
gadīgam skolām — 17.500 latu; zvejniecības un ziv-
kopības pabalstiem — 18.000 latu; lauksaimniecības
ražojumu eksporta kontrolei — tā taču arī ir zināma
agrārā palīdzība — 163.000 latu; dažādiem lauksaim-
niecības pabalstiem, kas ir Finanču ministrijas bu-
džetā— 1.800.000 latu; lauksaimniecības veicināša-
nai — ir tāds postenis budžetā — 107.000 latu; pa-
balstiem privātām lauksaimniecības vidusskolām —
422.000 latu.

Te ir vairāk kā 3.000.000 latu, kas vēl nāk klāt
tiem 17.000.000 latu, kurus saņem piemaksu veidā
gan linu cenu stabilizēšanai, gan pie labības, kviešu,
cukurbiešu cenām u. 1.1. Tā tad apmēram 20.000.000
latu tagadējā budžetā ir tādu summu, kuras noteikti
varam saukt par agrārās palīdzības summām.

Birznieka kungs teica: ja mēs arī pieņemtu to
mazumiņu, tos 20.000.000 latu, mēs centīsimies pa-
nākt, lai šī summa būtu daudz lielāka. Tie 20.000.000
latu mūsu lielsaimniecībai vēl ir tikai mazumiņš, ku-
ru viņa ar mieru pieņemt kā zināmu žēlsatības dā-
vanu, lai censtos turpmāk pēc vēl lielākām pabalstu
summām.

Šī pabalstu polītika, tāpat kā agronomiskās pa-
līdzības polītika, sāk bankrotēt. To starp citu ie-
priekšējā sēdē aizrādīja arī mans frakcijas biedrs
Buševics. Man jāsaka, ka paši agronomi, paši zem-
nieku savienības agronomi, agronomu biedrības at-
zist — ja nemaldos, Burtniekos vai ari kāda konfe-•

rencē vai kongresā ir taisīts tāds vienbalsīgs lē-
mums —, ka mūsu agronomiskā palīdzība nekur vairs
neder.

Raksturīgi šeit ir sekojošais. Es tikko saņēmu
Latvijas agrārsavienības laikraksta «Agronoma" jau-
nāko numuru, kur viens no zemnieku savienības
spēka vīriem, proti — Starcs ir nācis pie pārliecības,
ka arī jūsu piemaksu polītika vairs nekur neder.

Ko tad viņš saka? — Viņš saka tā: «Līdz šim
daudz gadījumos lauksaimnieki ir apstākļus pārpra-
tuši.'^— Viņi tos ir pārpratuši tādēļ, ka jūs viņiem
tos pārpratumus esat sludinājuši! — Vēlāk viņš sa-
ka vēl sekojošo; «Cenu sabrukuma iemesls ir lauk-
saimniecības ražojumu pārpilnība kā iekšzemē, tā arī
starptautiskā tirgū." No šī pareizā konstatējuma
'viņš taisa arī pareizo secinājumu un saka sekojošo:
«Ja kāda produkta cena tirgū krītas, tad tas noved
pie šī produkta ražošanas sašaurināšanās, līdz ar ko
cenas ceļas. Bet mūsu dabīgais cenu regulēšanas li-
kums attiecībā uz lauksaimniecību vairs nedarbojas."
— Tā tad pats Starcs spiests atzīt, kad dabīgais cenu
regulēšanas stimuls nedarbojas-, bet tā vietā darbo-
jas politiskais stimuls un dažādas politiskas kombinā-
cijas. Dabīgais cenu regulēšanas stimuls vairs sen
nedarbojas, un tas tā ir tāpēc, ka darbojas citi spēki
— tīri politiski spēki, kuri šo lietu iedarbina pavisam
citā virzienā,

Ja nu mūsu lielsaimniecības politikas aizstāvji
un vadītāji agronomisko palīdzību ir novadījuši no-
teiktās polītiskās sliedēs, vai tad ir brīnums, ka uz
šīs pašas polītiskās agronomiskās palīdzības bāzes
izaug cita skaista buķete, ko jūs tagad varat saukt
par nacionālo agronomisko palīdzību. Mūsu minori-
tātes arī ir nogrupējušās — politiski nogrupējušās
no vienas puses it kā pēc nacionāliem principiem un
tanī pašā laikā arī pēc politiskiem principiem. Da-
bīgi, ka arī viņas, iziedamas no jūsu politikas vie-
dokļa, prasa atsevišķām minoritāšu grupām savu
politisko agronomisko palīdzību, Minoritāšu agrono-
miskā palīdzība arī nav nekas cits kā tīri politiska
agronomiskā palīdzība. To mēs skaidri redzam zi-
nāmos atsevišķos momentos. Ja valdībai draud vie-
na vai otra grūtība šeit Augstajā namā vai citur, tad
ta' minoritāšu grupai, kura valdību ir paglābusi no
grūtībām, šī agronomiskā palīdzība uzreiz tiek pa-
vairota. Agronomiskās palīdzības, stiprums un spēks
ir atkarīgs no tā, cik tā labvēlīga katrai valdības
koalīcijai.

Varbūt, pēdējā laikā jūsu agronomi vairs neno-
darbojas ar propagandu tādos apmēros, kā, tie no-
darbojās senāk; proti — katrā lekcijā, kūjā viņi uz
laukiem uzstājās, runājot par agronomiskās palīdzī-
bas sniegšanu, viņi runāja par daudz ko citu. Tie
iesāka ar sociāldemokrātu lamāšanu, norādīdami, ka
te lauksaimniecību ārdot un iznīcinot. Par pašu ag-
ronomisko palīdzību viņi neko tiešu, konkrētu neru-
nāja, kaut arī šī palīdzība lauciniekiem uz vietas vis-
vairāk vajadzīga. Vai tad brīnums, ka poļi savu
agronomisko palīdzību saprot tāpat kā jūs un uzai-
cina agronomus no Polijas, kuri agronomiskās palī-
dzības lekcijās runā par senās Polijas vēsturiskām
robežām? Viņi savu agronomisko palīdzību saprot
tāpat kā jūs, Runā par visu ko, tikai ne par to, kas
lauksaimniekiem vajadzīgs lauksaimniecības pacel-
šanai. Un kad nu jūs esat nonākuši pie šī sabruku-
ma, tad arī pat jūsu spēka vīrs Starcs ir spiests aiz-
rādīt: neaizraujieties, tā piemaksu polītika strādā
pretim- dabīgam cenu regulētajam, dabīgam stimulam.

No tā apstākļa, ka nepieciešama ražošanas sa-
šaurināšana, izriet jauna atziņa saimniecisko apstā-
kļu uzlabošanai — ir nepieciešami sašaurināt ražo-
šanu tādā mērā, lai produkcija atbilstu pieprasījumam
pasaules tirgū-. Jums ir grūti iet šo ceļu; jūsar aug-
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stam piemaksām ne tikai nepanākat ražošanas sa-
šaurināšanu, bet to taisni palielināt, un sakarā ar to
rodas pārprodukcija, kas arvien aug.

Mums nebūtu ne mazākā iebilduma, ja ražošana
pieaugtu zināmos apmēros, un ja līdz ar to ražojumi
kļūtu lētāki; bet jūs ar savu polītiku, paceldami ra-
žošanas daudzumu, tanī pašā momentā tiecaties pa-
turēt augstās cenas. Vai tad ir brīnums, ka jūs no-
nākat pie tā, par ko arī pats Starcs ir spiests brīnī-
ties? Viņš saka, ka mūsu lauksaimnieki gribot labāk
audzēt 2 cūkas, kaut arī uz abām būtu jāzaudē. Ne
vienu reizi vien ir uzaicināts būt apdomīgiem saim-
niekošanā, bet tas maz ko līdz, tādēļ ka lauksaim-
niecības politikas noteicēji ved pilnīgi pretējā virzie-
na. Šī polītika — pacelt, vairot ražu, ir panākusi to,
ka pārprodukcija var tikai pieaugt. Tā pieaug, un
līdz ar to arī nelabojas lauksaimniecības stāvoklis.
Tik ilgi, cik jūs ar mākslīgiem līdzekļiem, ar lielām
piemaksām un prēmijām varat to uzturēt, tik ilgi tas
turas; bet tiklīdz nonāk dabīgos tirgus apstākļos, tā
ir pagalam.

Tas pats Starcs raksta tālāk: «Līdz šim vēl
navparprodukcijas kviešiem, bet arī tiem vistuvākā
laika šī_parprodukcija iestāsies. Kas attiecas uz cu-
kurbietēm, kuru sējumu platību noteic valdība, tad
šogad lauksaimnieki ir izteikuši vēlēšanos apsēt ar
cukurbietēm trīs reiz tik lielu platību, kā valdība va-
rēja atļaut apsēt. " Vārdu sakot — gribot negribot,
skaidra prātā būdami, atsvabinājušies no politiskā
tvana, jūs esat bijuši spiesti atzīt, ka agronomiskās
palīdzības polītika, arī šī piemaksu polītika — pēc
jūsu pašu agrāriešu domām, tāpat arī pēc Starca do-
mam i— lauksaimniekus- ir novedusi tik tālu, ka viņus
vairs nevar glābt.

Starcs nebūtu Starcs, ja viņš otrā lappusē nerak-
stītu gluži pretējo. (Starpsaucieni.) Bet no tā jau
mes viņu pazīstam. Tomēr vienā rakstā viņš ir bi-
jis spiests atzīt pavisam kaut ko citu. (/. Bērziņš
no vietas: «Kurš raksts tad ir tas pareizais?) Bēr-
ziņa kungs,_kurš raksts ir tas pareizais — paprasait
savam cilvēkam; es tikai _uz to atsaucos, lai kon-
statētu, ka jūsu pašu starpa, mīksti sakot, ir zināms
jēdzienu sajukums.

Es esmu pārliecināts, ka ar piemaksu polītiku ir
tāpat kā ar agronomisko palīdzību. Par agronomi-
sko palīdzību mums desmitiem gadu vajadzēja kalt.
teikt un zvanīt, ka agronomiskā palīdzība nav agro-
nomiskā palīdzība; jūs gan sludināt un kliedzat pa
visiem stūriem, bet lauksaimnieki uz laukiem drīzāk
ieraudzīs balto zvirbuli nekā agronomu, kas viņiem
sniegs agronomisko palīdzību. Ilgi par to vajadzēja
runāt, kamēr jūsu pašu agronomiskā sabiedrība to
atzina.

Vai tagad nav tāpat? Jau pašā sākumā mēs
esam aizrādījuši, ka lausaimnieku prēmijas — pie-
maksu polītika nav tā polītika, ar kuru lauksaimnie-
kus var izvest_ no grūtā stāvokļa. Ja tagad pēc il-
giem gadiem jūsu pašu starpā rodas šaubīgi elemen-
ti, kas sak atzīt, ka šī piemaksu polītika lauksaim-
niekus dzen pretējā virzienā, nekā tas būtu vaja-
dzīgs,^ tad mēs_ varam konstatēt, ka arī jūsu cilvēku
starpa rodas tādi, kas sāk šaubīties, vai tas. ko jūs
darāt, ir pareizi darīts.

Birznieka kungs-, motivēdams piemaksu politi-
kas vajadzību, aizrādīja, ka viņi — es saprotu, ka
zemnieku savienība, kuras vārdā viņšrunāja — cen-
tušies, lai, paceļot lauksaimnieku stāvokli, līdz ar to
paceltu arī strādnieku stāvokli. Bet kāpēc tanī mo-
menta, tanī laika sprīdī, kad visiem lauksaimniecības
ražošanas piederumiem cenas paceltas un stabilizē-
tas, tik patsirsnīgi cenšas nosist laukstrādnieku al-
gas? Kāpēc jūsu biroji, strādādami gan Rīgā, gan
Jelgavā, izsūta lauksaimniekiem speciālas lapiņas, i

kur viņiem diktē priekšā, ka šinī sezonā puišiem jm
meitām algas tādas un tādas, cukurbiešu ravētājām
algas tādas un tādas, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem, tās par 30%—40% zemākas? Kur jūs šeit
redzat vienlīdzību? Tanī momentā, kad lauksaim-
niecības produktu cenas tiek garantētas_ ar piemak-
sām, vienkāršiem lauku strādniekiem jūs algas sa-
mazināt. Man ir zināms tāds gadījums, kur Birz-
nieka kunga vārdiem runājot, ir vienlīdzība un skai-
sta sadarbība starp lielo lauksaimnieku un strādnie-
ku. Piemēram, ja šis lielais saimnieks no Pienota-
vas divos spaiņos nes vājpienu, tad vienu spaini viņš
aiznes kūtī sivēniem un otru pasniedz saimei. Tā ir
tā vienlīdzība, ar kuru jūs lepojaties! (H. Dzelzītis
no vietas: «Ar pilnpienu, dara tāpat!") — Dzelzīša
kungs, varbūt, ar pilnpienu dara tāpat. Es par zem-
nieku savienību sen esmu beidzis brīnīties. Es ti-
kai konstatēju faktu, ka tā ir tā lielā vienlīdzība, kur
vienu un to pašu produktu ar vienu roku nes sivē-
niem kūtī un ar otru uz saimes galdu. Kāpēc liel-
saimuieks, kas saņem lielās valsts piemaksas, neliek
to vājpienu uz sava galda? Es nebrīnos, ka jūs do-
mājat, ka tā ir liela vienlīdzība, ja sivēnus un lauku
darba strādniekus baro apmēram no vienas bļodas.

Šie paši kungi, kas grupējas ap «Agrārieti", ap-
galvo, ka lauku strādnieku stāvoklis esot ārkārtīgi
labs — labāks nekā saimnieku stāvoklis. Tas pats
slavenais Starcs- š.g. 15. maijā «Agrārietī" raksta šā-
di: «Laukstrādnieki ar dzīvojamām telpām bijuši
apgādāti daudz labāk kā paši saimniecību īpašnieki."
Izrādās, ka laukstrādnieki dzīvo kā debesīs. Lauk-
strādnieki esot apgādāti ar dzīvokļiem un arī citādi
atrodoties labākos apstākļos, bet vienīgie cietēji esot
lielie lauku īpašnieki. Tādos apstākļos grūti disku-
tēt, ja jūsu pārliecība ir tāda, un, acimredzot, viņa
ir tāda, jo jūs rakstāt melnu uz balta. Katrs lauci-
nieks, kam mēs šo lapiņu parādām, sāk smieties; un
smejas ne tikai laucinieki, bet arī visi zirgi smejas
par to, ka jūs rakstāt, ka laukstrādnieku dzīvokļi
esot labāki par saimnieku dzīvokļiem.

Jūs brīnāties, kāpēc laukstrādnieki nedzīvo uz
laukiem; bet ja viens precēts laukstrādnieks ar ģi-
meni grib kaut kur novietoties, tad viņam ilgi jāklejo
apkārt, kamēr atrod kādu saimnieku, kas dotu tam
pajumti. Es pats esmu redzējis šādus klejojošus ģi-
menes cilvēkus, ko jūs ne par kādu cenu negribat
ielaist savās mājās un tikai tāpēc, ka tiem 1ir ģime-
ne. Tai pašā laikā jūs rakstāt, ka laukstrādnieku
dzīvoklu_ jautājums esot nesalīdzināmi labāki nostā-
dīts nekā saimnieku dzīvokļu jautājums.

Agronomiskā palīdzība, kas visu laiku ir bijusi
izveidota kā politiskā agronomija, ir nonākusi tādā
pašā _strupcelā kā visa jūsu lauksaimniecības politi-
ka; tāpēc nav brīnums, ka arī no jūsu vidus paceļas
balsis, kas saka: nē, šis ceļš nav tas pareizais. Ejot
šo ceļu, sadārdzinās pirmās nepieciešamības produk-
ti, sadārdzinās dzīves standarts, jo jūs cenšaties uz-
turēt augstas lauksaimniecības ražojumu cenas. Vi-
sa mušu lauksaimniecības polītika ir bijusi tāda, par
kuru pat prātīgs agronoms ir sācis zoboties, pasmie-
ties. Saprotams-, ka šādos apstākļos nevar būt no-
pietna runa par lauksaimniecības pacelšanu valstī.

Es gribētu teikt tā: ja jūsu agrārā palīdzība un
visa jūsu lauksaimniecības politika ir bijusi tik pa-
reiza un neapšaubāma, tad taču jāatzīst, ja visu šo
laiku šo polītiku, ir vedusi zemnieku savienība, ka
par kļudam un pārsteigumiem, es teikšu, atbildēt,
bez šaubām, var tikai zemnieku savienība. Mēs
bieži esam dzirdējuši, ka pat zemnieku savienības
pārstāvji pukojas, ir nemierā ar šo lauksaimniecības
polītiku un uzskata, ka tā esot nepareiza; bet tanī
paša laika ta stūre talak. Mēs esam dzirdējuši ne
vienu reizi vien, ka parādus lauksaimniekiem neva-

l
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rot strīpot, un pagājušo reizi Ulmaņa kungs teica, ka
viņš to ari neprasot; bet kurā katrā lauksaimniecī-
bas atbalstīšanas likuma, vai tas ir sviesta piemak-
sas likums, va[ par piemaksām kviešiem vai liniem
— katra likuma ir pants, ka tiem, kuriem ir kādi pa-
radi, šie paradi nav jāsamaksā naudā, bet tos dzēš.
Ta tad paradu dzēšanas astīte jums velkas līdz jau
no paša sakuma, tāpēc, ja jūs sakāt, ka neprasot
paradu dzēšanu, tas runā drusku pretim patiesībai,
nesaskanar to, ko jūs šeit realizējat.

Kamēr mūsu lauksaimniecības polītika būs tikai
lielsaimnieku un loti nedaudzu lielsaimnieku polītika.
tikmēr, es gribētu teikt, arī tām 1pilsoniskām partijām
un grupām, kuras nereprezentē lielsaimniecību, va-
jadzētu skaidri pateikt, ka tādu polītiku, kas nesa-
skan vai ir pretrunā ar 80% Latvijas lauku saimnie-
cību interesēm, nedrīkstētu atbalstīt; arī viņas ne-
drīkstētu balsot ne par vienu no šīm piemaksām un
augstām prēmijām, arī viņām būtu jāpasaka, ka šī
lielsaimnieku polītika revidējama un revidējama ie-
spējami ātrāk. Kamēr to nedara, mums ir iemesls
ticēt, ka valdība nesaprot, ka Latvijas lauksaimnie-
cība pēc savas būtības ir sīkzemniecība, un ka pirmā
vietā jāstāda sīkie saimnieki. Katrreiz, kad mums
šeit Augstajā namā jāizšķiras starp sīkzemniekiem
un lielsaimniekiem, mēs redzam, ka tās grupas, ku-
ras it kā reprezentē sīksaimniekus un jaunsaimnie-
kus, mīl iet astē lielsaimniekiem, atsakās no savas
politikas.

Protama lieta, ka tik ilgi. kamēr tas tā pastāvēs,
mēs nevaram runāt par racionālu lauksaimniecības
polītiku valstī. Tādas nav. Nesen kādā ārzemju
laikrakstā —• tas gan ir laikam vairāk kā gadu at-
pakaļ — bija rakstīts, ka Latvija esot brīnišķīga ze-
me — visu, ko tik tur darot, tur arī atbalstot. Viens
iesējot linus — valsts pabalsts; otrs — iesējot kvie-
šus — valsts pabalsts; trešais nopērkot pāris jēru
— valsts pabalsts; ceturtais uzceļot sev mazu šķū-
nīti — valsts pabalsts. Tā ir tā agronomiskā palī-
dzība! (//. Dzelzīša starpsauciens.) Es nezinu,
Dzelzīša kungs, uz kādām pilīm šis valsts pabalsts
zīmētos. (//. Dzelzīša starpsauciens.) Vai arī šeit
kāds ir saņēmis pabalstu? (H. Dzelzīša starpsau-
c: ens.) Varbūt tie ir dabūjuši aizdevumus, bet mēs
šeit taču runājam par tām summām, ko jūs izsnie-
dzat uz neatdošanu.

Ja jau nu šī agronomiskā palīdzība tik nepatī-
kami vienam otram duras acīs, tad es tur neko ne-
varu, darīt. Parunājieties ar lauksaimniekiem — arī
viņi jums apliecinās, ka nereti ir tā, ka uz jūsu agro-
nomu laukiem- rāda ar zināmu ironiju un saka, ja gri-
bot parādīt, kā nevajaga saimniekot, tad tur, lūk,
esot agronoma lauks, kas pilns nezālēm un citām ne-
būšanām. (Starpsauciens.) Ja jums tas nepatīk, es
tur neko nevaru darīt.

Tas jums nepatīk tāpēc, ka jūsu agronomiskā
palīdzība nav bijusi īsta agronomiskā palīdzība. Tā
ir bijusi politisku motīvu palīdzība. Aiz politiskiem
motīviem jūs cīnāties pret to, lai arī sīkzemnieki kaut
ko saņemtu no tā, kas viņiem pienākas. Jūs negri-
bat, ka valsts līdzekli nāktu arī šiem sīksaimniekiem,
jūs gribat, lai tie tiktu dalīti tikai lielsaimniekiem.
Ir taču zināms, cik grūti gāja budžeta kommisijā, kur
noraidīja priekšlikumu — un, domājams, arī Augstais
nams to noraidīs — vienu zināmu summu uzņemt
budžetā arī jaunsaimniekiem uz nekultivētas zemes.
Man jāsaka, ka summas jaunsaimniekiem uz nekul-
tivētas zemes ir nostrīpotas, bet ar lielu vienprātību
gāja cauri visas jūsu piemaksas, tās piemaksas, ko
saņem galvenā kārtā lielsaimnieki.

Mēs varam prasīt vispirms vienu. No katra šo-
fera var prasīt, lai viņš pārvaldītu un pārzinātu to
mašīnu, kurā viņš sēž un kuru viņš grib vadīt; tā-

pat arī agronomisko palīdzību vajadzētu iekārtot ta,
lai tā vispirms iepazīstinātu lauksaimnieku ar to
zemi, uz kuras viņš dzīvo. Bet tā jau ir tā lieta, ka
tas agronoms pats to zemi nepazīst, un viņam arī
nav vajadzīgs to pazīt, Viņš loti labi pazīst visas
polītiskās partijas un sevišķi tās, kas sēd te kreisa-
jā pusē. Par tām viņš katrā ziņā norunās s/4 no sa-
vas lekcijas. Redziet, tāda ir šī agronomiskā palī-
dzība!

To īsto agronomu lauksaimnieks būtu labprāt re-
dzējis pie sevis uz laukiem, un tam viņš pieietu ar
zināmu uzticību; bet īstā agronoma tur nav — ir ti-
kai politiskais aģents, politiskais aģitators, kuru vie-
na vai otra politiskā lauksaimniecības sabiedrība iz-
lieto savām politiskām vajadzībām.

Šīs polītiskās vajadzības iet pat tik tālu, ka at-
sevišķās agronomiskās biedrības sāk savā starpā
plēsties. Tad, protama lieta, katra no tām mobilizē
visus savus agronomus, lai vervētu starp lauksaim-
niekiem piekritējus savai frontei. Redziet, tāda ir
tā agronomiskā palīdzība, un tāpēc nevajaga nākt
šeit ar tādiem apgalvojumiem, ka opera un citas kul-
tūras iestādes saņem milzīgas summas, bet agrono-
miskā palīdzība saņem tikai kādus 400.000 latu, kā
to apgalvoja daži budžeta lasīt nepratēji.

Summas lauksaimniecības atbalstīšanai, vis-
pirms, ir daudz lielākas, Es pavirši ņēmu 20 miljonu
latus, bet pēc būtības tās ir daudz lielākas, 20 mil-
jonu latu — tā taču ir apmēram viena septītā daļa
no visa budžeta! Atzīt to par loti niecīgu summu,
par tādu, uz kuru var skatīties — kā to teica Birz-
nieka kungs — kā uz mazu žēlastības dāvanu, ar ku-
ru nepieciešamības brīdī jāapmierinās. Tā var ska-
tīties tikai tādi, kas ir izlepuši ar lielām dāvanām un
lieliem pabalstiem; tā var skatīties tikai viens otrs
liels lauksaimnieks, kas piemaksu izmaksāšanas mo-
mentā saņem savā kabatā 10.000 latu. Man ir pazī-
stami tādi lauksaimnieki Jelgavas apkārtnē, Paska-
taities, kas tur notiek, kad tiek ievākta raža, kā tad
dzīvo lielie saimnieki Jelgavas apkārtnē! Tad visi
pirmās šķiras restorāni kā bišu strops pirms spieto--
šanas dūc 24 stundas diennaktī, bet tanī pašā laikā
visi raud un vaimanā par lauksaimniecības krizi, la-
mājas gan par pilsētniekiem, kuri esot uzsēdusies
lauksaimniekiem uz muguras, gan par bezdarbnie-
kiem, kas saņemot ārkārtīgi lielas pabalstu summas;
_.o mēs te arī šodien dzirdējām.

Mēs nekad neesam bijuši politiskās agronomi-
kās palīdzības piekritēji. Mēs arī tagad nevaram
būt tās piekritēji. Mēs ne vienu reizi vien esam tei-
kuši savos uzsaukumos un platformās, ka mēs aiz-
stāvam lauksaimniecības stāvokļa pacelšanu, bet
mēs to saprotam tā: ja mūsu lauksaimniecība ir sīk-
saimniecība, sīkzemniecība, ja 80%- ir tādu, kuru ze-
mes platība nepārsniedz 27 ha, tad agronomiskā pa-
līdzība jānokārto tā, lai visjūtamākā kārtā palīdzību
dabūtu šie sīkzemnieki, bet nevis lielsaimnieki.

Tāpat šī agronomiskā palīdzība jānovirza tādās
sliedēs, lai arī tas īstais laukstrādnieks, lauku vēr-
tību ražotājs, netiktu nostādīts pabērna lomā. Jums
liekas, ka viņš jau ir par daudz augstu nostādīts, ka
viņš ir nostādīts pat augstāk kā jūsu lielsaimnieks.

Mēs esam prasījuši un prasām, lai lauksaimnie-
ciskā izglītība tiktu atbalstīta visādiem līdzekļiem bez
jūsu polītiskās piegaršas,

Mēs esam prasījuši un prasām, lai lauksaimnieki
un sīkzemnieki neizputētu viņu parādu dēj. Sociāl-
demokrāti bija pirmie, kas uzdrošinājās oficiāli val-
dības sastādīšanas programmā minēt to, ka Latvijas
sīkzemnieki jāpasargā no izūtrupēšanas, Tā tad, re-
dziet, jūsu apgalvojumi, ka mēs esot pret lauksaim-
niecību, jūsu apgalvojumi, ka mēs esot pret katra
veida agronomisko palīdzību ir tālu no patiesības.
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Mes- esam pret to-, ka jūs nedaudz lielos Zemgales
un citus lauksaimniekus gribat padarīt par atsevi-
šķiem miljonāriem, par kādiem šeit savā laikā runāja
Ringolds Kalnings. (Sauciens pa labi: «Arī jūs
esat zemgalietis!") Varbūt, tāpēc es arī Zemgali
labāk pazīstu. (Starpsaucieni pa labi.)

Mežaraupa kungs, kādi apgabali saņem agro-
nomisko palīdzību? Ilūkstes, Ventspils un citi ap-
riņķi, kuri Jums, Mežaraupa kungs, ir tuvāk pazīsta-
mi, agronomisko palīdzību nesaņem. Tāpēc mēs sa-
kām, ka tagadējā polītika nav pareiza.

Ar to, ka radīs atsevišķus miljonārus, kas pēc
Ringolda Kalninga domām vēl esot par maz, krizes
'nelaimi Latvijā nenovērsīs. Atbalstot nedaudz atse-
višķu personu, jūs krizi nenovērsīsit. Lauksaimnie-
ku masas savā vairumā jūs. necenšaties atbalstīt.
Uzlabojiet vispirms sīksaimnieku stāvokli, nāciet vi-
ņiem palīgā. Tagadējā polītika to nedara. Mēs aiz-
stāvam īstos Latvijas sīksaimniekus un prasām-, lai
pirmām kārtām viņi saņemtu agronomisko palīdzī-
bu. Mums nav ne mazāko iebildumu, ja lielsaim-
nieki var rīkoties racionāli, paši saviem spēkiem, bet
mes domājam, ka viņus vajaga nošķirt no valsts ba-
rojošā avota, lai viņi valsts spēku nemēģinātu izsūkt
vienīgi sev. Vajadzētu būt tā, ka lielsaimniekiem
būtu par kaunu saņemt lielus valsts pabalstus, kad
blakus viņiem sīksaimnieki nedabū nekā. Kamēr jūs
tā saimniekosit, kamēr ar agronomisko palīdzību un
citiem pabalstiem jūs nāksit pretim vienīgi lielsaim-
niekiem, kamēr visos savos kongresos un savās kon-
ferencēs jūs kliegsit tikai vienu: redziet, lauksaim-
niekiemjrūkst un trūkst, bet pilsētnieki ir bagāti! —
kamēr jūs draudēsit nākt ar rungām uz Rīgu un pil-
sētas
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ierēdņus, ko jūs saucat par liekēžiem, padzīt,

tikmēr īstajiem lauksaimniekiem jūs varēsit nākt pa-
līgā ļoti maz.

Šādos apstākļos nav nekāds brīnums, ka notiek
tādas lietas, par ko kāds no mūsu politiķiem nesen
gardi smējās. Man gadījās būt uz laukiem kādās
viesības, kur greznā divjūgā atbrauca kāds lepns
lauksaimnieks, un tikko viņš bija iekšā pa durvīm,
viņa pirmā runa bija tāda, ka viņš esot briesmīgi
cietis no krizes. Tāda ir tā vecsaimnieku krize: ja
viņi brauc divjūgā, bet nevar braukt trijjūgā, tad vi-
ņiem liekas, ka viņus nupat māc briesmīga krize.
Ja sīkzemnieks gribētu braukt divjūgā, tad viņam
blakus zirdziņam būtu jājūdz govs, bet sīkzemnieks
pat nesūdzas par krizi. Šis sīkais zemnieciņš vis-
mazāk kliedz par krizi. Viņš redz, ka ir grūti, un ka
viņam vismazāk nāk palīgā, bet viņšnekliedz, un tā-
pēc viņiem vismazāk piegriež vērības. Turpretim
lielsaimnieki, pat baznīcā iedami, tūliņ pirmajam kai-
miņam, kas sēd blakus, stedzas stāstīt, ka krize vi-
ņus smagi māc — kaut gan uz baznīcu viņš ir at-
braucis divjūgā. Tā krizi saprotot, mēs- neatradīsim
īsto ceļu, kā no tās iziet.

Nostājoties krasi pret šo budžetu, mēs nebūt ne-
nostājamies- pret. lauksaimniecības atbalstīšanu. Mēs
kategoriski sakām: ja Latvijas lauksaimniecība par
80%i ir sīksaimniecība, tad vispirmā kārtā jānāk pre-
tim un jāpalīdz sīksaimniecībām, nepiešķirot agrono-
nīisko palīdzību tikai un vienīgi lielsaimniecībām.
Kamēr tas tā nav, kamēr agronomiskā palīdzība ir
tikai un vienīgi politiska palīdzība, jūs paši sapratī-
sit, ka par tadu agronomisko palīdzību un lauksaim-
niecības polītiku mēs nekad nevarēsim 1balsot un ne-
balsosim ari šoreiz.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Firksarn.

V. Firkss (vācu baltiešu partija; runā vāciski):*)
Deputātu kungi! Kad Šterna kungs pagājušajā sēdē

*) Runātāja atreferējums.

mēģināja man atbildēt, viņš kā veikls joku taisītājs
gribēja man dot triecienu, bet mana pret viņu vērstā
uzbrukuma centram viņš pagāja garām un sāka ka-
vēt mums laiku ar 1905. gada briesmu darbu attē-
lošanu.

Šterna kungs apgalvoja, ka viņš vienmēr esot
centies strādāt kopā ar progresīviem vāciešiem še
mūsu dzimtenē, bet jau no paša sākuma esot norai-
dījis katrus sakarus ar reakcionāriem elementiem,
kas reprezentēti manā personā.

Šterna kungs aizmirst, ka arī 1929. gadā, kad
viņš vācu frakcijai piesūtīja savu fam'ozo piesolīju-
mu, arī es biju minētās frakcijas loceklis, pie kam
biju pat tās vadībā. Tiem pašiem vāciešiem, kurus
Jums tagad patīk saukt par valsts nodevējiem', vēl
nesen Jūs bijāt gatavi piešķirt sēdekļus un balsstie-
sības savā lauksaimniecības 'biedrībā un dot viņiem
vēl citus materiālus labumus, ja tikai viņi būtu ar
mieru balsot par subsīdijām Jūsu biedrībai — tā tad
taisīt ar Jums mazu jauku «šeftīti"; no šī pārmetuma,
Šterna kungs-, Jūs vajā netiksit.

Ja Jūs, Šterna kungs, esat atzinuši par iespēja-
mu šeit atklātībā man personīgi atkārtoti pārmest
valstij naidīgas tendences, tad uz to es Jums varu
tikai atbildēt, ka es ar savu līdzdarbību šeit esmu
Latvijas valstij nesalīdzināmi vairāk laba darījis ne-
kā Jūs ar savu tukšo, šovinistisko pļāpāšanu.

Liekas, ka Šterna kungs arī tagad ir ļoti norūpē-
jies par viņa lauksaimniecības biedrības pieprasīto
valsts pabalstu likteni, un viņam ir tāda nepatīkama
sajūta, ka tas ir atkarīgs no vācu frakcijas. Es varu
Šterna kungu apmierināt: budžeta kommisijā vācu
frakcijas pārstāvis balsoja par Šterna subsidijām, lai
gan Šterna kungs atzina par vajadzīgu balsot pret
vācu lauksaimniecībai paredzētām subsidijām. Arī
šeit plenārsēdē vācu frakcija nebalsos par Šterna
subsīdiju strīpošanu.

Vācu frakcijas viedoklis ir tāds, ka nav pareizi
kādu politisku vai nacionālu nesaskaņu dēļ strīpot
subsīdijas budžetā vienai vai otrai lauksaimniecības
biedrībai. Lauksaimniecības biedrību subsīdiju jau-
tājumu galīgi nokārtot iespējams tikai ar likumu. Tik
ilgi, kamēr ar likumu tas nav nokārtots, jāpatur līdz-
šinējais kārtošanas veids, lai arī — bieži vien kaitīgā
un dārgā parallēlā darba dēļ —? cik kļūdains tas va-
rētu būt.

Vai Jūs, Šterna kungs, šo vācu frakcijas domu
gājienu varat saprast — to es atstāju zem jautāšanas
zīmes.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pavlovskim.

T. Pavlovskis (krievu zemnieku frakcija; runā
krieviski)*): Zemkopības ministrija ir zemnieku
frakcijas rokās, kas dod garantiju par lietderīgu va-
dību un asignēto summu izlietošanu.

Mēs esam principā par aktīvu agrāro polītiku,
lai ar lauksaimniecības ražojumu cenu regulēšanu
nenodrošinātu uzņēmumus, bet gan lauksaimnieku.
pūles. Mēs to stādām par uzdevumu ne tikai aiz
materiāliem, bet arī aiz morāliskiem, iemesliem.

Mēs redzam trūkumus meliorācijas departamen-
ta darbībā, kura līdzekļu trūkuma dēļ nav pietiekoša,
jo nav iespējams pieturēties pie noteiktas sistēmas.
Nosusinot vienu vai otru vietu, bieži vien notiek tā,
ka tas dažiem zemniekiem gan dod kaut kādu labu-
mu, bet citiem nodara lielu postu. Nav reti gadīju-
mi, kad kādā atsevišķā vietā izdara pamatīgus no-
susināšanas darbus, kam iztērē lielas summas, bet
labuma neiegūst nekāda, tāpēc ka neregulē ne tikai

*) Runātāja atreferējums.
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ūpjii straumes, bet arī strautiņus, un ūdens sakrājas
zemākas vietās, noslīcinot veselus rajonus.

Mēs nevaram samierināties ar to, ka mežu, de-
partaments līdz šim laikam nav apmierinoši izšķīris
jautājumu par zemnieku apgādāšanu būvmateriā-
liem. Stāvoklis, kāds ir bijis līdz šim, turpmāk vairs
nekādā ziņā nav ciešams.Liels daudzums zemnieku,
sevišķi Latgalē, līdz šim laikam nav apmierināti
būvmateriāliem. Ļaudīm jāiziet viensētās, jāsāk
jauna dzīve jaunās vietās, bet pagasts viņiem iedod
kaut kādus nelaimīgus 5—10 kubikmetru. Tā tas
iet gadu no gada! Lai sadabūtu materiālus, jāgaida
gadiem ilgi. Pa to laiku lai dzīvo, kā saka, alā zem
egles, deldē pagastnamu un mežziņu sliekšņus, stai-
gā un kavē laiku pa centriem, kamvisam- tomēr nav
nekādu panākumu. Par to taču vajaga nopietni pa-
domāt. Mums taču nav lielu privātu mežu, tāpēc
valdībai jāķeras pie šī sāpīgā jautājuma galīgas iz-
šķiršanas.

Mēs iesniedzam pārejas formulu, kurā prasām
nākošajā ziemā zemniekiem izsniegt visu būvmate-
riālu, paredzot norēķināšanos ilgākā laikā.

Par mežu lietu vadību es atzīstu par nepiecie-
šamu atzīmēt sekojošo'.

Daži mūsu mežziņi iedomājas sevi par tādiem
baroniem, ka vienkāršam zemniekam bail pie tiem
griezties. Tādu baronu fantāzijai, iedomībai un pat-
vaļai taču vajaga noteikt robežas. Tāpat vajaga
ierobežot arī dažu par daudz «saimniecisko" mežzi-
ņu apetitu, kuri uz valsts zemes ir pārvērtušies īstos
muižniekos, saņemot gandrīz par brīvu mežu pļavas
un ganības.

Minēšu piemēru.
Pie mums Daugavpils mežniecībā _ ir viens tāds

mežzinis, kas ir pārvērties īstā baronā. Šis niknais
kalpotājs ir iekārtojis lielisku saimniecību: tur ap-
mēram1 pusotra desmita govju, paņem sev visus ga-
baliņus, kur var ievākt sienu, visus sava iecirkņa
mežus ir pārvērtis savās ganībās, visas Daugavpils
pilsētas slimnīcas apgādā ar pieniņu; bet zemnieku
lopiem nav brīv mežā ne kāju iespert. Ja gribi, dzī-
vo, ja nē ?— beidzies nost, bet mežu ganības — ne
kāju iespert: tās vajadzīgas cienīgākām — barona
— mežziņa kunga govīm.

Tā taču nav nekāda kārtība! Tadu kungu ape-
tīts jāierobežo un jāsamazina. Viņiem vajaga at-
gādināt, kamdēļ viņi dzīvo, un kas ir viņu pienā-
kums.

Mēs iesniedzam pārejas formulu, kura prasām
visas zemes, kas skaitās mežu departamentarīciba
un nav vajadzīgas apsēšanai un mežu audzēšanai,
tāpat arī tās, kas ir kalpotāju lietošanā, nodot zemes
fondam 1sadalīšanai bezzemniekiem un mazzemnie-
kiem. Tādā kārtā var dot iespēju tūkstošiem darba
zemnieku tikt uz kājām, bet mežziņi iztiks no savas
algas arī bez zemes un mazāk atrausies no saviem
pienākumiem.

Zemniekiem mēdz pārmest, ka viņiem- neesot
vēlēšanās ēkas būvēt no ugunsdroša materiāla, bet
līdzekļu ugunsdrošu ēku celšanai dod tik maz, ka
tos dabū no simts zemniekiem tikai viens. Uguns-
drošu ēku būvniecības propagandai un veicināšanai
pie mums dara loti maz. Labu piemēru tam- dod
pati Valdība. Valsts ēkas — skolas un slimnīcas,
tāpat arī tiltus pie mums taču būvē galvena kārta
no mežu materiāla. Kā tad lai zemnieks iesāk jau-
nus būvniecības veidus, ja pati valdība, kurai taču
ir visi līdzekli, nevar atmest veco šablonu?

Tālāk mēs iesniedzam priekšlikumu — palieli-
nāt krēditus līdzekļu izsniegšanai zemniekiem, kam
kritusi pēdējā govs, vai arī kritis pēdējais zirgs.. Šie
līdzekli dos loti lielu labumu ne tikai atsevišķiem na-
badzīgiem zemniekiem, bet arī visai valstij, jo maz-

zemniekiem nelaimes gadījumos_ palīdzes tikt pie ie-
spējas zemi paturēt, to apstrādāt un apsēt.

Bez tam es atzīstu par nepieciešamu aizrādīt,
ka būvniecības nodalās archīva guļ simtiem neie-
vērotu lūgumu — piešķirtneatmaksajamus_ pabalstus
ēku celšanai uz nekultivētas zemes. Krēditus šīm
vajadzībām vajaga palielināt un atvieglot līdzekļu
saņemšanu plašākām zemnieku grupām.

Beidzot savu runu, atkārtoju, ka krievu zem-
nieku frakcija balsos par Zemkopības ministrijas
budžetu. Viņa cer, ka manis minētos trūkumus no-
vērsīs, nevēlamās parādības tiks iznīdētas, un mušu
iesniegtās pārejas formulas šodien pieņems.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Bērziņam.

,ļ. Bērziņš (zemnieku savienība): Godātie depu-
tātu kungi! Pēc deputāta Celma kunga runas palika
tāds iespaids, ka Celma kungs Latvija ir iebraucis
tikai nesen un ir saticis dažus cilvēkus, kas viņam ir
stāstījuši par Latvijas lauksaimniecību. Celma
kungs, es, saprotams, zinu, ka Jūs ļoti labi esat in-
formēts par mūsu lauksaimniecības un arī saimnie-
cisko stāvokli, bet, liekas, te_ ir daži_ apstakļL kas
Jūs spiež visas šīs lietas iztēlot tāda plāksne, ka
Jūs to tagad darījāt,

Celma kungs te izteica domas, ka acumirklī pa-
stāvošie lauksaimniecības aizsardzības likumi esot
ne tikai nevajadzīgi, bet pat ļauni, jo tie radot saim-
nieciskā dzīvē morāliskus netikumus. Saimnieciska
dzīvē šie likumi radot netikumus tāpēc, ka lauksaim-
nieki vairs negribot domāt par ražošanas pacelšanu,
bet paļaujoties, ka gan jau grūtā brīdī valsts nākšot
lauksaimniekiem palīgā. Morāliska ziņa pabalstu li-
kumi sagraujot lauksaimniekus tai ziņa, ka tie pamu-
dinot viņus uz dzeršanu un pabalstu vieglprātīgu iz-
šķērdēšanu. Ja kāds no jums
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deputātu kungi, ir

bijis uz laukiem — un, es domāju, ikvienam_ no_ šeit
sēdošiem 100 deputātiem, tiklab kreisajā spārna, ka
centrā sēdošiem, ir taču kādi sakari ar laukiem —,
tad deputātu kungi zinās, ka sevišķi Vidzemē lauk-
saimniecības apstākli tālu nav spīdoši, un ja nebūtu
pabalstu likumu, ja nebūtu cietu cenu, tad tiešam
grūti iedomāties, kāda aina tad būtu mušu lauksaim-
niecībā.

Mums ir tuvi kaimiņi gan ziemeļos, gan dienvi-
dos. Arī tur redzama tāda pati aina. _ Piemēram
Igaunijā, kad pagājušajā gadā nebija pienācīgas lauk-
saimniecības aizsardzības, eksports bija samazinā-
jies uz pusi, proti — par 45%. Ja mēs tagad vestu
citādu polītiku, tad sabruktu visa mūsu lauksaimnie-
cības ražošana.

Starca kungs «Agrārietī" raksta: «Ražosim ti-
kai tik daudz, cik vajadzīgs pašu patēriņam; bet tad
būtu otra atbilde, proti — ka tad būtu jātaisa vaļa
robeža, jādod iespēja ievest lauksaimniecības pro-
duktus no ārzemēm, lai būtu lēts sviests, lēta mai-
ze, lēts bekons, kā tas bija, pirms stājās spēkā lauk-
saimniecības likums. Bet ar ko tad ievest, ar ko
samaksāt šos produktus? Taisni zemnieku savienī-
bas polītika, kura ir garantējusi maizes labībai cie-
tas, cenas, ir panākusi to, ka tie 50 miljonu latu, kuri
dažus gadus atpakaļ tika izvesti uz ārzemēm par
maizes labību, paliek mūsu pašu zemē.

Vai var iedomāties vēl lielāku aplamību, ka vie-
na agrāra zeme, kur 70'% iedzīvotāju nodarbojas
tieši lauksaimniecībā, ieved no svešām zemēm dzī-
vošanai vajadzīgos lauksaimniecības ražojumus?
Šinī ziņā, Celma kungs, zemnieku savienības polīti-
ka, kura patiesi ir gājusi visas lauksaimniecības po-
litikas priekšgalā, un kura patiesi ir sekmējusi visu
mūsu laukaimniecības polītiku, tā polītika, pēc ma-
nas dziļas pārliecības, ir pavisam pareiza polītika.
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Ja nepieņemtu pastāvošos likumus, kuri dod iespēju
ražot pietiekošā daudzumā maizes labību pie taga-
dējas sabrukušās pārējās tirdzniecības, kad tagad
neko vairs nemaksā par liniem un kokiem, kuri
mums agrāk palīdzēja sabalansēt mūsu ārējās tirdz-
niecības bilanci, ar ko tad aizpildītu pastāvošo robu?
No šī viedokļa zemnieku savienības polītika, zīmē-
joties uz cietām labības cenām, ir bijusi pareiza.
(P. Ulpes starpsauciens.)

Principā Jūs pievienojaties cietām cenām, Ulpes
kungs, principa Jūs tās pielaižat. (P. Ulpes starp-
sauciens.) Ja_ Ulpes kungs saka: pārmērīgas nē —,
tad tas nozīmē,_ka principā viņš cietas cenas pielaiž.
Ta tad principā Jūs piekrītat tam viedoklim', kuru
aizstāv zemnieku savienība. Bet Celma kungs no-
raida cietas cenas jau principā. Celma kungs teica,
ka jāpaaugstinaalgas laukstrādniekiem, bet tanī pa-
ša laika kategoriski prasīja samazināt lauksaimnie-
cības piemaksas. Celma kungs, šīs prasības iet
katra uzsavu pusi. Lauksaimniekiem acumirklī jau
ir Ja grūti sabalansēt saimniecības gada budžetu.
Mes zinām, ka pēc statistiskiem datiem apmēram
60% no visiem mušu zemes lauksaimnieku izdevu-
miem sastāda tieš[ laukstrādnieku algu izdevumu
postenis. Ja nu mes tagad gribēsim dzīt laukstrād-
nieku algas uz augšu, nemaz neprasot, cik lielā sa-
mēra šīs algas ir ar lauksaimnieku ienākumiem, ja
negribēsim laukstrādnieku algu stāvokli stādīt atka-
rība no- lauksaimniecības ienesīguma, sakait, depu-
tātu kungi, kāda tad būs atbilde šādas rīcības gala
rezultāta!

Kā jūs redzat, deputātu kungi, nav iespējams šīs
divas patiesības apvienot. Ja mēs samazināsim
lauksaimniekiem cietas cenas un piemaksas, tad,
bez šaubām, šis samazinājums tūlīt atsauksies arī uz
laukstrādnieku algām _— laukstrādnieku algas tad
dabīgi kritis. Jus zināt, cik ciešā mērā ir saistīta
visa_ lauku saimnieciska dzīve, sākot ar lauku darba
devēju un beidzot ar lauku darba ņēmēju. Jūs, so-
ciāldemokrātu kungi, jau pirms piemaksu politikas ie-
vešanas bijāt spiesti nākt uz šīs katedras un teikt, ka
laukstrādniekiem neizmaksājot algas. (Starpsauciens
pa kreisi.)

Izņēmumi vienmēr var būt. Tāpat kā būs at-
sevišķi gadījumi, Dukura_kungs,_kur viens otrs lauk-
strādnieks visnegodīgākā kārtā izmantos savu lī-
gumu ar saimnieku, lai pie pirmās izdevības to
lauztu. Tādi_ atsevišķi gadījumi neraksturo vispārī-
bu. Es domāju, ka Dukura kungam nav pamata no
viena atsevišķa gadījuma taisīt vispārīgus slēdzie-
nus.

Šinī sakarībā runājot, jānāk pie viena slēdziena:
ja mes patiešam domājam, ka saimnieciskā dzīve uz
laukiemjr smaga tiklab darba ņēmējam — strādnie-
kam, ka arī saimniekam, tad sociāldemokrātu poli-
tikai nevajadzētu iziet uz to, ka par katru cenu jā-
dzen uz leju visa lauku saimnieciskā dzīve. Sevišķi
tas attiecas uz agronomisko palīdzību.

Celma kungs sacīja, ka agronomiskās palīdzības
summas — nepilni 400.000 latu — esot gandrīz vai
zeme_nos'Viestasbet turpat blakus pieminēja kultūras
un mākslas iestādes Rīga, kuras saņem līdzīgas vai
lielākas summas. Uz to man jāsaka Celma kun-
gamļ vai tad lauksaimniecības kultūras pacelšana ir
sliktakaun nevajadzīgāka mūsu zemē kā intelektuā-
las kultūras _pacelšana pilsētā? Operu apmeklē ga-
da caurmēra 7000 cilvēku. (Starpsauciens pa krei-
si.) Nemaz neapstrīdot šokultūras iestāžu vajadzī-
bu mušu zeme, mes tikai lūdzam un prasām, lai tās
aprindas, kuras prasa intellektuālās kultūras pacel-
šanas iestādes pilsētas, neapstrīd arī mūsu lauksaim-
niecības kultūras nostiprināšanu un pacelšanu mūsu
zeme. (Starpsauciens pa kreisi.) Paldies, ja jūs to

prasāt, jo tad šinī ziņā mēs esam vienis pratis. Ja
nu atkal vienā vai otrā gadījumā agronomiskā palī-
dzībā ir pielaista kāda kļūda, tad, man liekas, tas ne-
būt nenozīmē, ka visa šī agronomiskā palīdzības si-
stēma ir nepareiza. Arī citās iestādēs, kur pavisam
nav klāt zemnieku pārstāvju, ir pielaistas lielas kļū-
das, bet tas nebūt nenozīmē, ka šīs iestādes vajaga
iznīcināt.

Pēc Celma kunga domām uz laukiem' neņemot
gājējus ģimenes cilvēkus. Man ir cita informācija.
Daudz pagastos Ziemeļlatvijā saimnieki ir mēģināju-
ši salīgt nomniekus uz visu gadu. Ir būvējuši pat
nelielas_ mājiņas, kur šie nomnieki varētu dzīvot, bet
ir vispārēja parādība, ka tikai loti maz gadījumos
viņi ir varējuši salīgt pāreniekus uz visu gadu. Tie
ir līguši tikai pa vasaras mēnešiem, bet ziemas mē-
nešos ir iekārtojušies tā, ka var dzīvot pilsētā; un
tas viņiem zināmā mērā ir izdevīgi, jo pilsētā dzī-
vot ir daudz ērtāk, vēl jo vairāk tāpēc, ka visa mū-
su polītika iepriekšējos gados ir izgājusi uz to, lai
visplašākā mērā netikai sagādātu darbu bezdarbnie-
kiem, betvēl tālāk, lai tos, kam nevar sagādāt dar-
bu, uzturētu ar valsts līdzekļiem. Ja Celma kungs
teica, kā lauksaimniekiem neesot kauns saņemt pa-
balstus, tad te nu gan ir pamats jautāt, kā nav kauns
saņemt _pabalstus tiem cilvēkiem, kuri nekādu darbu
nestrādā. Tā tad mēs varam šo jautājumu apgriezt
uz otru pusi, un tad tam būs vēl vairāk patiesības.

Lauksaimniecības aizsardzības polītika kalpo-
jot ļoti nelielam procentam lielsaimnieku. Turpre-
tim 80% no visiem lauksaimniekiem neko neprofitē-
jot no šiem lauksaimniecības aizsardzības likumiem.
Ne _zemnieku_ savienības sasauktās sapulcēs, ne ari
tadas_ sapulces, kas sanāk neatkarīgi no politiskām
partijām, vēl hdz šai dienai nav bijis neviena gadī-
juma, kur. nebūtu atzīts, ka lauksaimnieku ražojumu
cenu garantēšanas likumi ir nepieciešami. (A. Vec-
kalna starpsauciens.) Visās šādās sapulcēs vienmēr
vienprātīgi ir nolemts, ka lauksaimniecības aizsar-
dzības likumi katrā ziņā un visiem spēkiem patu-
rami. (Starpsaucieni pa kreisi.) Visi lauksaimnieki,
ari tie, kas nodod paris litru piena tirgū,, vai arī no-
dod valdībai, vai aizved uz tirgu pāris pudu labības,
atzīst, ka lauksaimniecības ražojumu cietās cenas ir
nepieciešamas, kaut vai līdz tam laikam, kamēr būs
izlīdzināta cenu starpība starp lauksaimnieku tirgū
vedamiem produktiem un tiem produktiem, kas lauk-
saimniekiem japerk. Līdz tam laikamlauksaimniecī-
bas aizsardzības_ likumi nepieciešami, ja grib panākt
to, [ai lielāka mušu ražotāju grupa — lauksaimnieki
varētu strādāt.

Protams tas nenozīmē, ka citas mūsu iedzīvotā-
ju šķiras jāiznīcina. Lauksaimnieki — vismaz ne-
sakudīti — nekad nav prasījuši citu sociālo grupu
iznīcināšanu. Viņi prasa tikai taisnību. Ja pabalsta
rūpniecību, kura ir nodarbināta tikai neliela iedzīvo-
tāju dala, ja ar augstam muitām to pabalsta 100%—
200% apmēra, tad lauksaimnieki dibināti prasa, lai
pabalsta arī viņus, lai gada par to, ka arī viņi va-
rēt^ ražot un

lielai strādnieku armijai —
ap

150.000
cilveku,_kas ir nodarbināta lauksaimniecībā, varētu
samaksāt algas. Aizstāvot un aizsargājot lauksaim-
niecības ražojumu cietas cenas, mēs neaizstāvam, ti-
kai lielsaimniekus vien, bet visplašākās mūsu lauku
iedzīvotāju masas.

Celma kungs atsaucās uz Starca kunga rakstu
«Agrarietī". Teica, ka Starca kungs it kā būtu no-
stājies pret lauksaimniecības aizsardzības likumiem.
Viņš saka, ka lauksaimniecības politikai vajagot būt
loti elastīgai, un esot vesela rinda apstākļu un lietu,
kas ātri pārgrozot tagadējos apstākļos visu lauk-
saimniecības ražošanas kartību. Šinī rakstā nav ru-
na par to, ka vajadzētu atcelt cietās cenas, bet ir
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gan runa par to, ka vajadzētu samazināt produkciju
lauksaimniecība, lai, samazinot sviesta, bekona un
graudu daudzumu, paceltu šo ražojumu cenas. Cel-
ma kungs saka, ka lauksaimniecībai var palīdzēt vie-
nīgi intensīva saimniekošana, tā tad jaunu kapitālu
ieguldīšana lauksaimniecībā. Tā tad šī polītika, uz
kuru atsaucas Celma kungs, no otras puses ir pavi-
sam pretēja Starca kunga domām, un atsaukšanās
uz Starca kunga rakstu «Agrārietī" bija Celma kun-
gam pavisam neizdevīga.

Rakstā «Vai cietās labības cenas ir par aug-
stām" ir minēts, ka tās nav par augstām. Pret cie-
tām labības cenām ir cīnījušies sociāldemokrāti un
centrs. Paliek pāri viens jautājums: ja jau cietās
piemaksas ir kaitīgas un pelamas, kāpēc vesela virk-
ne sociāldemokrātu piekritēju un atbildīgu darbinie-
ku izmanto labības un citu lauksaimniecības ražoju-
mu garantēto cenu likumus? Acimredzot, tie ir va-
jadzīgi, jo bez šīm cietajām cenām nevar iztikt ari
tie sociāldemokrātu piekritēji no sīk- un lielsaimnie-
ku aprindām, kas dzīvo uz laukiem. Tā tad ir di-
vas patiesības: viena patiesība ir no Saeimas ka-
tedras, ko deklarē sociāldemokrātu partija, bet otra
— reālās dzīves patiesība.

Šinī pašā gadījumā gribu atzīmēt interesantu lie-
tu, kas izvirzījās pagājušajā sēdē. Tā ir vēstule, ko
nolasīja deputāts Firkss. Šinī vēstulē atklājās inte-
resanti apstākļi.

Progresīvās apvienības viena grupa ar deputātu
Šternu priekšgalā vairākkārt no šīs katedras, arī sa-
vos laikrakstos un citur, asi apkaro katru sadarbību
ar minoritātēm un pat lieto stiprus vārdus pret tām
aprindām-, kuras- nepiekopj tik neiecietīgu polītiku
pret mūsu valsts iedzīvotāju mazākumu. Mēs esam
dzirdējuši pat tādus vārdus, kas robežo ar vārdu
«nodevība". Mēs neapstrīdam Šterna kunga labo
gribu, ka viņš patiesi savā sirdī jūt to, ko viņš saka.
Vismaz es no šīs katedras negribu sacīt, ka Šterna
kungs ir bijis liekulis; bet mūs pārsteidz principu ne-
skaidrība, kāda pastāv atsevišķos politiskos nogru-
pējumos.

Šī vēstule, kuru Šterna kungs ir rakstījis Saei-
mas vācu partijai, ir interesanta daudz gadījumos.
Vēstules pašā sākumā teikts tā: «Atļaujamies izteikt
pateicību mūsu Kurzemes lauksaimniecības centrāl-
biedrības vārdā par to, ka vācu frakcijas pārstāvis
atbalstījis šo savienību līdzekļu saņemšanas

^
gadīju-

mos iepriekšējos gados tiklab Saeimā, kā tās kom-
misijās." Cik man zināms, tad taisni par šo darbību
vācu frakcijas redzamam darbiniekiem — deputātam
Mānam Kurzemes lauksaimniecības centrālbiedrība
ir piespriedusi lielo zelta medaļu — nevis par kādiem
Hana kunga labiem ražojumiem, bet ganpar minētas
biedrības atbalstīšanu Saeimā un tās plenārsēdē. Ta
tad vienā gadījumā vācu frakcijas deputātam par
Kurzemes lauksaimniecības centrālbiedrības atbal-
stīšanu var izsniegt zelta medaļu, bet otrā gadīju-
mā sadarbību ar minoritātēm nosauc par nodevību.
(J. Šterna starpsauciens.) Mēs negribam vainot
Šterna kungu, ka te būtu divas politikas; _ drīzāk jā-
saka, ka te ir izjūtu polītika, kas vienā gadījuma
saka, ka tā ir pareizi, bet otrā gadījuma — ka tas
nav pareizi. Politiskā dzīvē ir jāpastāv noteiktai
principiālai līnijai.

Palasīsimies vēstulē tālāk, kur Šterna kungs
raksta, ka Kurzemes lauksaimniecības centrālbiedrī-
ba viss ir labi, jo no 5 valdes locekļiem neviens ne-
esot zemnieku savienības cilvēks. Pēc politiskiem
nogrupējumiem valdē ieejot 2 Bļodnieka partijas cil-
vēki, 1 sociāldemokrātu cilvēks, 1 sociāldemokrāts
mazinieks un 1 no demokrātiskā centra. Tikai revī-
zijas kommisijā aiz pārpratuma visi 3 locekļi esot
zemnieku savienībai tuvu stāvošas personas. Tālāk

teikts, ka zemnieku savienības vietējie darbinieki
kādu mēnesi atpakaļ noorganizējuši biedrību, kuru
sauc par Kurzemes lauksaimniecības biedrību apvie-
nību, un ka šīs biedrības valdē ieiešot tikai zemnieku
savienības cilvēki. Lai nu tas nenotiktu, Šterna
kungs lūdz vācu frakciju, lai tā ir tik laipna un ari
turpmāk atbalsta Kurzemes lauksaimniecības cen-
trālbiedrību. Lai vācieši varētu zināt kā latvieši
saimnieko, Šterna kungs viņiem laipnā un pazemīgā
kārtā piedāvā vienu vietu valdē; bet ja tas vācie-
šiem par šo atbalstu būtu par maz, tad — šinī vēstu-
lē teikts tālāk — varētu par to summu, kuru saņemtu
ar vācu atbalstu Saeimā un budžeta kommisijā, va-
rētu algot vienu vācu agronomisko darbinieku, kas
apkalpotu vāciešus.

Šterna kungs, mēs šo apstākli nevaram saprast
un sakām, ka tā nav skaidru principu polītika. Mēs
negribam jūs vainot kādā nacionālā nodevībā, bet
mes sakām, ja viens deputāts vai viena grupa pie-
kopjprincipu polītiku, tad šai politikai jābūt skaidrai
no sākta gala līdz beigām. Vai nu sabiedrība ar mi-
noritātēm uz visas līnijas, protams, kur ir iespējams
sadarboties, nedegradējot mūsu nacionālo cieņu un
mūsu nacionālo pašapziņu, vai — nekādas sadarbī-
bas ar minoritātēm; bet tāda rīcība, ka tos līdzekļus,
kurus saņem no valsts, slepeni, citiem aiz muguras,
sadala arī vāciešiem, ir pilnīgi nepielaižama. (/.
Šterna starpsauciens.) — Šterna kungs, ja runājami
par dēmagoģiju, tad, man liekas, daudz vairāk mēs
to varam attiecināt uz citām personām un grupām.

Es gribu konstatēt ar šo vēstuli tikai vienu fak-
tu: ja mums ir kādi noteikti uzskati, tad mums šiem
noteiktiem uzskatiem jākalpo visur, bet ne tā, ka
vienā vietā mēs paužam vienu uzskatu un otrā —
citus. Tā ir mēģināšana sēdēt uz diviem krēsliem.
kā katrreiz izdevīgāk. Zemnieku savienība nav pie-
kopusi nekādu nenācionālu polītiku, bet no Šterna
kunga mēs bieži dzirdam, ka mēs taisot dažādas
«šeftes" ar minoritātēm. Šterna kungs, te ir Jūsu
parakstīta vēstule. (J. Šterna starpsauciens.) Sa-
kait, Šterna kungs, vai šī, vēstule, kuras stenogram-
mu es citēju, un kuru nolasīja agronoms Firkss, vai
tā nav Jūsu vēstule! Un ja tā ir Jūsu parakstīta
vēstule, Šterna kungs, vai tā nav zināma saandelē-
šanās polītika lauksaimniecības pabalstu saņemšanai
un sadalīšanai strap latviešiem un vāciešiem? (/.
Šterns no vietas: „lr, ir!") — Paldies, Šternakungs,
par Jūsu atzīšanos! (y. Šterna starpsauciens.) Es
domāju, ka tā polītika, kas vienā gadījumā iziet uz
visasāko neiecietību pret minoritātēm, bet otrā gadī-
jumā pazemīgi lūdz šo minoritāšu atbalstu, lai varētu
cīnīties pret latviešu zemniekiem, kas grupējas ap
zemnieku savienību, nav principu polītika.

Mums šinī gadījumā jākonstatē, jāuzsver no šīs
katedras, ka zemnieku savienības polītika, ja arī at-
sevišķos gadījumos tā nav bijusi vērsta asā veidā
pret minoritātēm, tad tomēr vienmēr ir bijusi nacio-
nāla polītika bez viltus un divkosības. Un. vēl šo-
dien zemnieku savienības uzskati ir tādi — ne par
jotu vairāk minoritātēm, nekā tām pienākas saskaņā
ar pastāvošajiem likumiem.

Ir vesela rinda politisku grupu un novirzienu,
kas tagad cīnās pret minoritātēm, bet savā laikā;-
kad viena vai otra no šīm grupām ir valdījusi, kad
viena otra grupa ir devusi ministru prezidentu, tai
laikā šie pārmērību likumi minoritātēm ir tikuši doti.
Mēs prasām, lai šī minoritāšu polītika tiktu vesta
tādā kārtā, ka minoritāšu piemaksu jautājumā, kā
arī. minoritāšu skolu politikas jautājumā, kas bieži
izvēršas par nacionālas rīdīšanas politikas jautāju-
miem, minoritātēm netiktu dots vairāk nekā viņām
pienākas. Šterna kungam ir divējāda politika — po-
litika pēc vajadzības; vienā gadījumā deklaratīva
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polītika — nostar minoritātēm! — tad, kad klausās
latvieši, bet otra gadījumā — izlīgšanas polītika, sa-
andelešanas polītika ar minoritātēm, kad tas ir va-
jadzīgs aiz kaut kāda politiska aprēķina, aiz kaut kā-
da kombināciju vai saandelēšanas aprēķina, kā mēs
to redzam no šīs vēstules, kas adresēta vācu frakci-
jai no Kurzemes centrālbiedrības.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Zālītēm.

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija): Godā-
tie deputātu kungi! 1904. un 1905. gadā izcēlās ne-
mieri Baltijas provincēs-, mūsu tagadējā Latvijā. Ie-
mesls nemieru kustībai bija agrārā jautājuma ne-
taisna izšķiršana, latviešu un igauņu beztiesīguma
stāvoklis, dzijā plaisa, kas kā bezdibens bija atvē-
ries starp saimniekiem-gruntniekiem-rentniekiem no
vienas puses un muižniekiem no otras puses. Vi-
du starp_ abiem bija bezzemnieki-kalpi, kuriem ne-
bija nekādas zemes, kuri bija galīgi nospiesti un abu
izmantoti. Ta tad nemiera cēloņi bija dziļi un dibi-
nāti.

Agrārais jautājums prasīja pēc izšķiršanas, un
kad nemieru kustība_ Baltijas provincēs- bija sākusies,
tad muižnieki, domādami, ka viņu godībai pienācis
gals, sauca pēc palīdzības krievu valdībai. Krievijā,
it īpaši Peterpilī, Baltijas muižniekiem bija liels ie-
spaids un liela vara, tā ka krievu sabiedrība pat do-
māja — un tā tas arī bija —, ka īstie Krievijas vald-
nieki nav vis paši krievi un Romānovi, bet Baltijas
muižnieki. Baltijas baroni, grafi, firsti u. t. t.; tie
noteicot nevien Baltijas likteni, bet esot arī Krievi-
jas likteņa noteicēji.

Kad nu, pateicoties šai kliedzošai lielai agrārai
netaisnībai, nemieri Baltijas provincēs beidzot tā
pieauga, ka _ izvērtās revolūcijā, tad tika sūtīti ģe-
nerālgubernatori, lai apspiestu dumpi un nomieri-
nātu zemi. Ģenerālgubernatori sauca palīgā kaza-
kus-čerkesus.

Kad atbrauca pirmais krievu patvaldības sūtī-
tais ģenerālgubernators ģenerālleitnants Sologubs,
viņš saaicināja pie sevis visus redaktorus — lat-
viešu, krievu, vācu. Saaicinātiem Sologubs, starp
citu, teica, ka ķeizars viņu sūtījis nomierināt Baltijas
provinces; lai izsakoties visi kopīgi vai atsevi-
šķi, kas_ viņam darāms, lai tās nomierinātu.

Izrādījās, ka bija liela nevienprātība. Baltijas
muižnieki, kuru ieskatus un domas pauda «Dūna
Zeitung'a" ar Dr. E. Serafimu priekšgalā, vilka uz
savupusi, krievi — uz savu pusi, un latvieši bija
sašķēlušies un savstarpēji nikni apkarojās.

Vienā pusē bija nostājies Fricis Veinbergs, kurš
ar denunciācijas palīdzību apkaroja katru brīvāku
kustību un domu Latvijā. Viņam tuvu stāvēja vēlā-
ka _is nodevējs rakstnieks Andrievs Niedra. Tie to-
mēr vilka katrs uz savu pusi, lai. gan bija viena ga-
ra bērni. Pie šiem, toreiz tā sauktiem vecstrāvnie-
kiem bija pieskaitāma arī «Tēvija". Pretim- viņiem
nostājas toreizēja «Dienas Lapa" ar Zemgaļu priekš-
gala, «Baltijas Vēstnesis" ar tolaik revolucionāro Ar-
vedu Bergu, «Balss" ar skolotāju J. Kalniņu, «Mājas
Viesis"'un «Mājas Viesa Mēnešraksts" ar Dr. phīlos,
P. Zālīti. Viņi bija liberālāka virziena piekritēji un
sanāca kopa, lai dotu kopīgu atbildi ģenerālguber-
natoram un izsacītu, kādas ir latviešu progresīvās
preses- un latvie_šu tautas prasības.

Arī sociāldemokrāti toreiz bija pacēluši savu
galvu un bezbailīgi izteica savas- prasības. Federa-
tīva komiteja no latviešiem iegāja Dr. K. Kaspar-
sons, Jānis Asars, Ozols (ne pulkvedis V. Ozols),
Buševics, J. Jansons (Brauns), žīds Maksims un vēl
citi. Kad progresīvas preses redaktori toreiz sanā-
ca kopa, tad Baltijas vāci, Niedra, Veinbergs savas

; prasības jau bija izteikuši. Veinbergs bija pateicis,
ka latviešiem nevajagot lielāku tiesību, viņi politiski

? neesot vel nobrieduši u. t. t. Redaktori, sanākuši
? nosprieda, ka jāuzstāda tādas prasības, ko viņi visi
: varētu parakstīt.

Agrāro jautājumu vienprātīgi uzticēja man, ties-
lietas — Arvedam Bergam un Zemgalam, skolujautājumu — «Balss" redaktoram Kalniņam. Kadsanācām otru reizi, advokāti Zemgals un Bergs sa-
vu uzdevumu vel nebija veikuši. Viņi it kā bija
aizmirsuši, ka revolūcijas laikā tā vilcināties nevar.
Skolotājs Kalniņš savu uzdevumu bija izstrādājis,
bet toatzina par nepilnīgu un nepieņemamu. Bija jā-
pārstrādā. Agrāra jautājumā manu- «Nemieru kustī-
bas cēloni" atzina par labu un vienprātīgi pieņēma.

Nāca sodu ekspedīcijas, aicināja kazakus un čer-kesus. Arveds Bergs- u. c. aizlaidās lapās. Es pali-
ku viens. (Starpsaucieni.) Progresīvā latviešu pre-
se manas prasības agrāra jautājumā atrada piekri-šanu

^ Ko man bija darīt? Es strādāju tālāk. Pa-
pildināju viņas ar prasībām skolu jautājumā un ties-
lietu jautājuma. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-dzu netraucēt runātāju!
P._ Zālīte (turpina): _ — Lūdzu netraucēt! —
Ka tad izauga agrāra reforma un prasība pēcagrāras reformas, kura atskan vēl mūsu dienās?
Kas attiecas uz sociāldemokrātiem, tad viņi to-

reiz nostājas pavisam uz cita_ viedokļa nekā tagad.
Toreiz, 1905. gada sociāldemokrāti neaizstāvēja
sīksaimniecības. Buševica un Jansona viedoklis bi-ja tam pretī. Viņi teica, ka sīksaimniecības nesa-
skanot a_r sociāldemokrātijas viedokli, tās neietilp-
stot sociāldemokrātijas

^
partijas programmā. Viņi ganprasīja_ kalpu mājiņu būvēšanu- un kalpu stāvokļa no-

drošināšanu, runāja arī; par kalpu vecuma dienām
un to nodrošināšanu, augstākām strādnieku algām,bet zemes jjuitajuma visuma aizstāvēja lielgrunt-niecību ka tadu. Jansons sava rakstā «Ko mēs pra-sām, un ko mes solam zemes jautājumā" «Dienaslapa 1905. g. rudenī saka, ka to, ko prasot sociāl-demokrāti, viņš uzskatot par pareizu. Viņi nepra-sot, lai katram dotu savu zemi. Labākais līdzeklisbūšot ne «zemītes" izdalīšana, bet tie strādniekuaizsargu li,kumi,_kurus var lasīt sociāldemokrātu par-tijas programma. Darba dienas saīsināšana, algas
paaugstināšana un nodrošināšana, veselības gādība
darba un dzīvokļos-, nelaimes gadījumu, slimības,
vecuma un bezdarba pensiju nodibināšana u. t. t.,—tie būšot līdzekli, kas labāk nodrošināšot bezzem-
nieku stāvokli pat tagadēja sabiedrībā nekā «zemesstūrīša" un senču pašu «būdiņas" piedalīšana. Caur
zemes dalīšanas plāniem mes tikai novirzīšot vienu
da[u tagadējo bezzemnieku no pareizās gaitas.

Jansons (Brauns) toreiz noteikti uzstājās pret '
zemes dalīšanasprasību. Viņš domāja, ka strādnie-
ku stāvokli labāk nodrošināšot ar augstām- algām,
nevis ar savu zemes stūrīti. Sociāldemokrāti do-māja, ka tad viņiem bus lielāks spēks savu prasību
galīgai izveidošanai, t. i, sociālistiskas valsts ieve-
šanai. Sociāldemokrāti tagad savu programmu tā
tad ir pārveidojuši. Varbūt viņi to ir darījuši, vē-rojot notikumus. Varbūt viņu tagadējais stāvoklis
ari ir pareizs —_ es to negribu apstrīdēt; es tikai
uzsveru, ka tas ta ir.

Kas bija pamatdoma, kas izskanēja valdībai ko-pigi_ iesniegtajā liberālas preses redaktoru prasībā
agrāra jautājuma? Es atļaušos to nolasīt:

«Kustības saknes. — _ Nemieru kustības sak-
nes Baltijas guberņas meklējamas agrārā jautājuma
nepareiza izšķiršana un vietējo iedzīvotāju — lat-
viešu un igauņu beztiesiska stāvokli. No 1866. gadā
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ievestas pašvaldības atlikušās tikai atmiņas. Par
zemnieku lietu komisāriem un policijas ierēdņiem, pa
lielākai daļai ieceļa muižnieku kārtas personas, ku-
ras, protams, strādāja savas kārtas labā. Pārējos
ierēdņus ieceļ no Iekškrievijas guberņām. Vietējie
apstākli un iedzīvotāju vajadzības tiem bija pilnīgi
nepazīstami. Arī baznīca vienmēr ir izpildījusi poli-
tiska ieroča lomu vietējās vācu muižniecības rokās,jo_ no patronietn-baroniem ievelētie mācītāji arī strā-
dāja savu ieveletaju interešu labā."

Šeit_ir meklējams izskaidrojums, ka toreiz vie-
na fronte nostājas pret revolūciju un katru pārgro-
zību baroni un baznīca. Viņi bija, kā sacīt jāsaka,
viens. Viņi kopa uzstādīja nošaujamo un vajājamo
personu sarakstus.

Par godu pareizticīgo baznīcai jāsaka, ka tā bija
liberālāka ka luterāņu baznīca, lai gan varēja sagai-
dīt, ka tas_ bus_ otrādi. Es esmu ieskatījies dažās
baznīcu grāmatas, kur mācītāji ir ierakstījuši revo-
lucionāru vārdus, no kuriem- daži ir nošauti. Daži
mācītāji- bija īsti žandarmi valdības rokās.

Sociāldemokrātu prasības 1905. gadā stipri at-
šķīrās no prasībām:, kādas izskanēja liberālās pre-
ses iesnieguma, kur tika prasīts sekojošais:

«Zemes pirkšanas un nomas kontrakti starp
zemniekiem un muižu īpašniekiem jālūko cauri un jā-
pārlabo. Iznomāta zemnieku klausības zeme jāpār-
dod par no valdības noteiktu cenu. Muižu kvotes
zeme jāatsavina,par labu bezzemes kalpiem, par ce-
nu, kas aprēķināta uz vāku grāmatās apzīmētās vēr-
tības pamata."

Dzirdiet, deputātu kungi, prasīja pat kvotes ze-
mes atsavināšanu bezzemnieku kalpu labā! Muiž-
nieki bija šo zemi piesavinājušies. Redziet, cik li-
berala_ toreiz bija pilsonība!

Tālākaļs, par ko tagad būs- runa, gan neietilpst
agrāra jautājuma. Tur teikts tā:

«Ievedams vispārējs progresīvs nodoklis. Mui-
žām un zemnieku pagastu sabi-edrībāmi visas nastas
un visas klaušas sadalāmas vienmērīgi un samērī-
gi._ Nepieciešami

^
iznīcināt visas muižu zemju pri-

vilēģijas." _ — Luk, kādas prasības pilsoņi uzdroši-
nājās uzstādīt valdībai, tuvojoties soda ekspedīcijai!

Talak: «Kas zīmējas uz kroņa muižām, tad pēc
kontraktu notecēšanas tās atdodamas kalpiem-bez-
zemniekiemi kopējā lietošanā, izņemot tādas kroņa
muižas, kurās pastāv lauksaimniecības skolas, vai
ierīkotas parauga saimniecības, vai izmēģinājumu
lauki." — Šāda skola, piemēram, bija agronomam
Bergam Bērzmuižā. — «Jāatpērk visas privātās
muižas, kuru īpašnieki paši tās neapsaimnieko, vai
kur ievesti pusgraudnieki."

Tālāk bija aizrādīts, ka šādās muižās izcēlušies
pirmie nemieri toreizējās Baltijas guberņās.

«Strādniekiem jūbūt apdrošinātiem vecuma un
darba nespējas un nelaimes gadījumos." — Tie-
šāmjākaunās, ka mūsu Saeima vēl nav izšķīrusi šo
jautājumu, ko pilsoņi prasīja jau toreiz, revolūcijas
sakuma, kad tuvojjās soda ekspedīcija, Sakait, vai
mušu Saeimai,_ mūsu demokrātiskai republikai nav
jākaunas, ka šāds likums vēl nav pieņemts!

Te ir aizrādīts arī vēl uz citiem jautājumiem,ko:
toreiz prasīja pilsoņi, proti — Zemgals, Bergs,
Kalniņšun es. Es- Šo iesniegumu pats izstrādāju un
parakstīju.

Beidzot nāca trešais iesniegums Baltijas ģene-
rālgubernatoram. Pret pirmo iesniegumu uzstājās
Baltijas lielākā autoritāte_ — fon Tobīna kungs un
lūkoja pierādīt, ka Baltijā esot laba agrārā iekārta,
ka šī iekārta esot pat tik laba zemniecībai kā ne-
kur pasaulē. Muižnieki esot pārāk lēti pārdevuši
zemi. Otrā iesniegumā bija aizrādīts, ka nav taisnī-
ba, ka viņi zemi lēti pārdevuši — viņi to bija pār-

devuši 3—4 reizes dargak nekā kaimiņu guberņās
krievu muižnieki. Viņi bija izmantojuši savu lab-
vēlīgo

^
stāvokli, viņiem bija vara rokās, un šīs varas

robežas viņi bija ievērojuši tikai paši sevi un nevis
sev padotos latviešus. Valdīja princips, ko romiešu
rakstnieks Juvenāls izsaka: «Ubi tu pulsas, ego
vapulo tantumi (kurtu sit, tur es tik sitienus saņe-
mu)", t. i., citiem, vārdiem,: «Kur tev ir visa vara
roka, kur tev ir tiesība sist, tur man, sistam —
tikai sitienus saņemt."

Soda ekspedīcija rīkojās tā, ka bez kādas pa-
vēles uz muižnieku — un man, diemžēl, jāsaka:
arī uz garīdznieku — aizrādījumiem uz revolu-
cionāriem, kuri nošaujam^ kuri bāžami cietumā, tas
arī ta saka notikt. Piemēram Drustu draudzē ...

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāt Zā-
līt, es lūdzu turēties vairāk budžeta robežās.

P. Zālīte: (turpina): Tas nāk no tā un ir sa-
kara ar to.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks-: Tam- nav
sakara ar budžetu.

P. Zālīte (turpina)
^

Kad tika nošauti 3 nevai-
nīgi pilsoņi — _ skolotājs Šīrons un vēl kāds saim-
nieks un viņa dēls, tika iesniegta trešā prasība. Ti-
ka izsaukti visi_ draudzes locekļi, sākot ar 15—60
gadiem, lai varētu pierādīt, kas nošāvis pie Drustu
baznīcas kādu uradņiku. Neviens vainīgo neuzrā-
dīja. Tad uz muižnieku aizrādījumu — man zi-
nāms, uz kāda muižnieka aizrādījumu tas notika —
soda ekspedīcija nošāva 3 personas — skolotāju
Šīronu, kādu saimnieku un viņa dēlu. Viņi, zināms,
liedzas un teica, ka viņi nevainīgi; bet viņiem pa-
šiem lika izrakt kapu pie Drustu baznīcas un teica,
ja viņi_ neesot vainīgi, lai uzdodot vainīgos. Kad šie
3 cilvēki vainīgos neuzdeva, viņi paši tika nošauti
un ka suņi iemesti pašizraktā kapā. Kāds bija ie-
drošinājies Baltijas ģenerālgubernatoram, teikt, ka
nošautas 3 nevainīgas personas.

«Kā jūs to uzdrošināties sacīt? Kā jūs to zināt?"
Es biju tas, kas griezos- pie Baltijas ģenerālgu-

bernatora ar aizrādījumu, ka viņi izdarījuši slepkavī- ;
bu, ka viņi nevis nomierina, bet taisni saceļ nemieru.
Viņi_ar savu rīcību- sacēla nemieru visā Latvijā. Jā,
tauta saka valdīt pārliecība — gan saimniekos,
gan kalpos —, ka valdība, kas tā rīkojas, nav Die-
va valdība, ka ta ir netaisna valdība, kas nošauj ne-
vainīgus cilvēkus. «Kā Jūs to uzdrošināties sacīt!
Ka Jus- savu galvu varat likt ķīlā? Jūs riskējat ar
savudzīvību!" _ — tā man ģenerālgubernatora kan-
celeja uzbudinājies, uztraukts atbildēja slepenpa-
domnieks Ķoškins. Bez šaubām, es būtu ticis no-
šauts, ja pec kāda laiciņa_ neatrastu īsto slepkavu.
Bet slepkavu atrada. Izrādījās, ka Šīrons un saim-
nieks ar savu dēlu nošauti nevainīgi. Mani nu ai-
cināja pie ģenerālgubernatora, kur Koškins drebē-
dams sacīja: «Mēs negribam slepkavot, negribam
izliet nevainīgas asinis, mēs tikai gribam nomierināt
zemi. Ja zināt kādu, kas nevainīgs, sakāt mums,
mes jums ticēsim,"

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāt Zā-
līt, es Jums atgādinu, ka mēs tagad runājam par
Zemkopības ministrijas budžetu.

P. Zālīte (turpina): —-, Apmierinaities lūdzu,,
prezidenta kungs! —

Te man jautāja, ko tai laikā darījis profesors
Balodis. Viņš bija Berlinē, bet es varu sacīt, ka
viņš visam tam piekrita, piekrita arī tam Baltijas
agrarjautajumam, ko es sarakstīju, un viņš piekrita
arī maniem iesniegumiem- ģenerālgubernatoram. Tā
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tad viņš pilnīgi solidarizējas ar mani un ar latviešu
liberālo presi.

Tagad es pāriešu pie paša agrārā budžeta.
Mūsu tagadējais Zemkopības ministris, mūsu

valdība ir daudz darījusi zemkopju labā — gan
vecsaimnieku, gan jaunsaimnieku, gan sīksaimnieku
laba. Bet vēl daudz ko vajaga darīt. Es protestē-
ju pret sociāldemokrātiem, kuri saka, ka pabalsti vi-
siem zemkopjiem, gan lielsaimniekiem, gan jaun-
saimniekiem un sīkzemniekiem neesot vienlīdzīgi.
Tas nekad nevar pilnīgi notikt. Faktiski neviena
valdība nespēj pabalstus pilnīgi taisnīgi izdalīt. Lau-
vas tiesu no šis palīdzības, zināms, saņem Kurze-
mes un Zemgales,_ Jelgavas un Bauskas līdzenuma
vecsaimnieki, kamēr jaunsaimniekiem'un sīksaimnie-
kiem atliek tikai maza daļa. Daži no viņiem- izsa-
kās pat pret šiem pabalstiem: šos pabalstus, tā
viņi saka, saņem tikai lielsaimnieki, mums jau tur
nekas neiznāk. Daudzi tāpēc izturas vienaldzīgi.
Bet es uzsveru, ka ir grūti tos pilnīgi taisnīgi sada-
līt. Nav nevienas personas, kura varētu apmierināt
ka vecsaimniekus, tā jaunsaimniekus, kā Jelgavas un
Bauskas līdzenuma zemniekus, tā arī Latgales zem-
niekus, kā vidējos saimniekus, tā mazsaimniekus.
Visi viņi nav vienlīdz apmierināmi.

Saprotama lieta, ka tagad vislielākā daļa pie-
maksu nak par labu Jelgavas un Bauskas līdzenuma
saimniekiem, Zemgales saimniekiem; tas ir fakts,
bet to ir grūti novērst. Bet lai nāk zemkopības mi-
nistris kaut vai no sociāldemokrātiem, es esmu pār-
liecināts, ka arī viņš nespēs pabalstus taisnīgi izdalīt.
Vienalga, vai tas būtu Bastjānis, vai ari Veckalns
nāktu par Zemkopības ministri — jūs nespētu
tos taisnīgi izdalīt. Jūs galu galā būsit tik pat ne-
taisni ka zemnieku savienība, kā tagadējā koalīcija.
(A. Veckalns no vietas: «Ieceliet mani par mini-
stri! Pec 3 mēnešiem! tā lieta būs nokārtota!") —
Ja, bet kā? Jūs nenokārtosit to taisnīgi, Jūs nekā
nenokārtosit.

Es tikai varu vēlēties un prasīt no tām perso-
nām, kas pašreiz atrodas pie varas, lai viņas lūko
taisnīgi izdalīt tos 50.000.000 latu pabalstu, kas nāk
par labu zemkopjiem, lai viņi lūko atrast tādu nor-
mu, kas apmierina mazsaimniekus. sīkgruntniekus,
vecsaimniekus un jaunsaimniekus! Tas ir ļoti grūts
uzdevums, bet es prasu, lai tas, cik vien iespējams
notiktu.

Ja jau Saeima ir nostājusies uz tā principa, ka
piemaksas vajaga atvēlēt, tad tagad tās nevajadzētu
pazemināt un pārveidot. Es stāvu uz tā viedokļa,
ka Saeima nav joku nams. Viņa nevar vienu dienu
lemt ta un otru dienu atkal otrādi. Ar to viņa ap-
rok pati savu cieņu: Tā viņa nedrīkst rīkoties. Reiz
Saeima vienā vai otrā jautājumā ir savu vārdu de-
vusi un sacījusi, ka tā būs būt, viņa nedrīkst pie-
peši no ta atkāpties. Tā tas ir arī šai pabalstu jau-
tājuma. Vismaz tagad, kad lauki ir jau apsēti kā
vecsaimniekiem:, ta jaunsaimniekiem, ja mēs viņus
visu laiku esam atbalstījuši, es prasu, arī šogad vi-
ņiem šos pabalstus izsniegt. Šī viņu prasība ir dibi-
nāta. Šogad mēs nedrīkstam neko grozīt. Viss
50.000,000 latu lielais pabalsts zemkopjiem ir jāpie-
ņem. Es balsošu par to, tikai mūsu valdībai jāgādā,
lai viņa pabalstus izdalītu pēc iespējas taisnīgi. Es
prasītu absolūtu taisnību, bet to nebūs iespējams sa-
sniegt. Lai Saeima nezaudē savu cieņu, lai Saeima
ir Saeima_ un pierada, ka viņa zina, ko spriež.
Varbūt, nākamgad varētu šo to grozīt un citādi ie-
kārtot, bet zemkopjiem to vajaga jau iepriekš zināt
— vai viņi dabūs piemaksas, vai nedabūs.

Bet tas ir cits jautājums. Tagad es ar labāko
sirdsapziņu balsošu par visiem- 50.000.000 latiem.
Zināms, no mūsu Zemkopības ministrijas var prasīt,

lai'viņa gādā, cik vien iespējams, par laukstrādnie-
kiem, la[ piegriež vērību laukstrādnieku mājiņām;,
kalpu mājiņām un lai gādā arī par kalpu nodrošinā-
šanu vecuma dienās, nelaimes gadījumos u. t. t. Ar
to jau būs daudz kas panākts.

Ir nepieciešami dot darbu visiem bezdarbnie-
kiem, bezzemniekiem, kam tagad darba nav. Lai
neaizmirstam izbūvēt Daugavu! Ir vienalga, kādai
sabiedrībai to nodod, ja Latvija pati to nevar, bet
ir nepieciešami tūliņ sākt izbūvēt Daugavas krāces.
Tas naktu par labu daudziem: tūkstošiem iedzīvotā-
ju, daudziem tūkstošiem' tas dotu darbu un maizi un
vispārīgi uzlabotu kā vecsaimnieku, tā jaunsaimnie-
ku stāvokli, vispār zemkopju — laucinieku stā-
vokli.

Mūsu valdībai bez tam vēl jāgādā par ceļiem.
Lai gan ir izdotas ļoti lielas summas un izdotas ceļu
obligācijas, kas ierēdņiem) ir uzspiestas pat ar varu,
ceļi tomēr vēl arvien ir pavisam neciešamā stāvoklī.
Arī tanī apgabalā, ko sociāldemokrāti sauc par ba-
gātu — Bauskas un Jelgavas līdzenumā — ceļi
rudeņos un pavasaros ir neizbraucami. Ja jābrauc
pa šiem ceļiem- no mājas uz māju — tas ir kaut
kas briesmīgs. Jau no vecsaimnieku mājām celi ir
slikti, bet ja jābrauc no mājas uz māju pa jaunsaim-
niecībām,Jad tas ir pilnīgi kaut kas neiespējams.
Mums visādā ziņā jāgādā par ceļu uzlabošanu.

Runājot par agrāro jautājumu, jārunā arī par
jūrmalu. Arī _ tur mūsu Zemkopības ministrijai jā-
saka savs vārds. Ja mūsu jūrmala grib pievilkt
ārzemniekus, ja grib runāt par to, ka mūsu kūrorti
var izkonkurrēt pat ārzemju kūrortus, tad vispirms
mums jāgādā par kanalizāciju. (Starpsaucieni.) Ār-
zemnieki lielākā skaitā pie mums nenāks, ja mēs ne-
gādāsim par kanalizāciju. (Starpsaucieni.) Tāpat
arī jagada par Daugavas ... (Starpsaucieni.) —
Tas, zināms, krīt uz nodokļu maksātājiem — Ie-
rēdņiem, bezzemniekiem un arī strādniekiem, jo ga-
lu gala uz strādniekiem gulstas vissmagākās- nastas.
Zemkopības ministrijai ir liels uzdevums par to gā-
dāt. Rodas jautājums — kur ņemt līdzekļus, Es
uzticos tagadējam zemkopības ministrim agrono-
mam Gulbja kungam, kas cenšas darīt visu un ari
dara visu, ko vien var. Ja nedos pietiekoši daudz
līdzekļu, tad, protams, viņam nebūs iespējams šīs
prasības apmierināt.

Es varētu uzskaitīt vēl loti daudz prasību, bet
es to nedarīšu, jo zinu, ka tā būs saucēja balss tuks-
nesī. Viss tas izskanēs tāpat, kā jau mana balss vel-
ti izskan šinī telpā. Tā būtu veltīga laika kavēša-
na ; tāpēc es savu runu beigšu, vēl aizrādīdams, ka
es balsošu nar Zemkopības ministrijas budžetu ar
visiem 50.000.000 latu lieliem pabalstiem:.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds de-
putātam Šternam.

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais
nams! (Sauciens no vietas: „Oho!") Agronomi-
skā palīdzība pēdējos gados ir bijusi loti nepareizi
nostādīta. Tas ir pazīstams katrami Latvijas iedzī-
votajam. Agronomiskā palīdzība pēdējos gados ir
bijusi nostādīta uz partijas pamatiem.

Agronomiskā palīdzība agrāk izgāja no centra,
t. j. no Rīgas. Nomales bija nostādītas ļoti sliktā
stāvoklī, jo, lai dabūtu kādu agronomisko darbinieku
uz provinci, bija jāsamaksā viņam biļete II klases
vagona, un arī tad ne katrreiz bija iespējams tādu
darbinieku dabūt. Saprotams, ka tādos apstākļos
atsevišķas valsts nomalēs sāka dibināt atsevišķas
agronomiskās biedrības.

Viena no pirmām nodibinājās Lejaskurzemē —
Lejaskurzemes lauksaimnieku centrālbiedrība. Le-
jaskurzemē līdz ar to bija nostādīta daudz labākos
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apstākļos neka agrāk, jo viņa_ varēja dabūt agrono-
mus uz vietām nevien lekcijām, bet arī vietējām
saimniecībām.

Ilgu laiku šī biedrība viena pati apkalpoja Le-
jaskurzemi. Velak radās nesaskaņas un nodibinājās
otra_ biedrība. Ir nepareizi tas-, ko Bērziņa kungs
gribēja man pierakstīt, it kā es esot bijis šo nesaska-
ņu cēlonis. Mani uzskati vienmēr ir bijuši tādi, ka
agronomiskai palīdzībai jābūt iespējami plašai, un
ta nedrīkst nodarboties ar polītiku. Kurzemes cent-
rālbiedrība, kamēr es biju tās priekšnieks, ar politi-
ku nenodarbojas. Kurzemes centrālbiedrība savā
laika griezās pie vācu frakcijas ar priekšlikumu sa-
darboties kopīgi, jo faktiski tāda sadarbība jau pa-
stāvēja. Deputāts Hans kā Lejaskurzemes pārstā-
vis arvien ir atbalstījis Kurzemes lauksaimniecības
centralbiedrību.

Deputāts Bērziņš šeit tikai pakalpoja Firksa
kungam, jo Firksa kungs viens nevarēja tikt galā ar
to uzdevumu, ko gribēja veikt. Šinī jautājumā ne
mans_ uzskats, ne arī progresīvās apvienības uzskats
— _ tas,partijas, pie kuras es-piederu, nekad nav mai-
nījies un nekad arī nemainīsies. Ja man šodien va-
jadzētu parakstīt otru tādu pašu rakstu kā toreiz, es
vēlreiz uzsveru, ka es to parakstītu atkal, jo tas ir
mušu principa jautājums.

Mēs- neatzīstam par pareizu tādu stāvokli, kāds
pastāv acumirklī. Toreiz, kad mēs to vēstuli rak-
stījām, stāvoklis nebija tāds. Tad vācieši nesaņēma
atsevišķas summas agronomiskai palīdzībai, kādas
saņem tagad. Tagad vācieši agronomiskai palīdzī-
bai dabu 17.000_ latu, bet šī pati Kurzemes lauksaim-
niecības centrālbiedrība, vecākā biedrība, saņem
tikai 22.000 latu. Redziet, deputātu kungi, kāds te
ir samērs! Viens vesels apgabals saņem nedaudz
vairāk par to, ko saņem viena mūsu, minoritāte, kas
sastāda nepilnus- 3%.

Sakait, deputātu kungi, vai ir vajadzīga atsevi-
šķa agronomiskā palīdzība atsevišķām, minoritātēm!
Līdz šim 1mušu cenšanās aizvien ir bijusi panākt ko-
pēju agronomisko palīdzību, un šodien es ar vislabā-
ko pārliecību varu teikt, ka, varbūt, vistuvākā nā-
kotne mušu centieni vaiņagosies ar uzvaru. Tad
bus citāds stāvoklis, nē tā, kā tagad, kad agronomi-
skā palīdzība ir atsevišķa vāciešiem, krieviem' un
šogad arī poļiem. Šāds stāvoklis katrā ziņā ir iz-
beidzams-, un minoritāšu agronomiskā palīdzība pie-
vienojama tai lauksaimniecības biedrībai, kādā ap-
gabala ta atrodas,

Arī toreiz, kad griezos pie Firksa kunga biedrī-
bas ar minēto rakstu, man bija šāds uzskats. Te
nav nekāda principu sajukuma, kā te Bērziņa kungs
uzsvēra. Bērziņa kungs ir jauns cilvēks, un ja vi-
ņam tie principi dažreiz jūk, tad taču viņam neva-
jagavainot citus deputātus. Bērziņa kungs ar savu
uzstāšanos šoreiz pierādīja tikai vienu, proti — ka
viņš ir_ nostājies Firksa kunga sulaiņa lomā, ar ko
viņš vel lieku reizi pastrīpoja tuvo brālību viņu
starpā.

Bērziņa kungam nepietika ar Firksa kunga pār-
steigumiem. Bērziņa kungs tos vēl gribēja turpināt.
Kāds nodoms viņam bija? Viņš tagad grib nodru-
kāt šo runu «Brīvajā zemē", lai tādā kārtā noķen-
gātu vienu no vecākiem lauksaimniecības darbinie-
kiem, darbinieku, kas lauksaimniecības veicināšanā
strādāja jau tad, kad Bērziņš no šiem jautājumiem
vēl neko nezināja. Tad, kad mēs vēl atradāmies
zem cara spaidiem, man jau bija gods darboties šai
nozarē un but par vienu no redzamākiem lauksaim-
niecības veicinātajiem. Ja Bērziņa kungs te grib
kādu pamācīt tad es viņam ieteiktu šīs pamācības
paturēt sev, jo Jus esat vēl samērā jauns cilvēks,
lai kādu pamācītu.

Krālumā Saeimas Stenoijrafi 1
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

Es un ta partija, kurai es piederu, turpināsim
iesākto polītiku. Mes gribam sadarboties ar visām
minoritātēm, lai kādas tās būtu, bet mēs negribam
minoritātēm dot priekšroku. Minoritātēm jāsaprot,
ka viņas ir minoritātes, ne majoritāte, un kā tādām
viņam jāsaņem attiecīga dala. Tā tas ir visās lietās.
Ja mes stāvam par to, ka minoritātēm nevar dot at-
sevišķas skolas, sevišķi vidusskolas, ja tas tā līdz
šim nav, tad tamdel, ka šeit sēd vēl daudz tādu bēr-
ziņu; bet cerams, ka turpmāk tas būs citādi. Lat-
vija pieder latviešiem, un minoritātes ir un paliks
minoritātes. Latviešiem pieder nākotne, un arī tām
minoritātēm pieder nākotne, kas ies kopā ar latvie-
šiem. Viņi pastāvēs par vislielāko nepatikšanu vi-
siem firksiem un bērziņiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie kārtējo izdevu-
mu X daļas — Zemkopības ministrijas izdevumu
budžeta iesniegts vairāk pārlabojumu, kas visi kom-
misijā noraidīti.

Vispirms deputāts P. Leikarts liek priekšā
no X daļas, § 1. — atalgojumi — stripot Ls 300'.000— un

šādi ietaupīto summu paredzēt ilggadīgu laukstrādnieku god-
algošanai. »

Deputāts J. Šterns liek priekšā:
„Tek. Nr. 362, § 18. — pabalsti sabiedriskām un, privātām

skolām — 3. pkt. Ls 326.185.— strīpot Ls 60O0.— žīdu lauk-
saimniecības kursiem."

Deputāts K. Kiršteins liek priekšā
agronomiskās palīdzības kopsummu Ls 425.000.— (tek. Nr.

365) samazināt par Ls 12.000.—, strīpojot pabalstu:
polu lauks, biedrībai Latvijā . . . . Ls 2.0O0—,
Kurzemes ekonomiskais sabiedrībai . „ 10.000.—,

kopā . . . Ls 12.000.—,
paaugstinot par šo summu Zvejniecības fondu (tek. Nr. 367,
§ 46., p. 7.).

Deputāts. P. Leikarts liek priekšā:
..agronomiskās palīdzības budžetā paredzēto atbalstu La-

tvijas dārzkopības centralbiedrībai Ls 4000.— strīpot un to
piešķirt savienībai Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrība!
dārzkopības pārraudzības biedrību atbalstīšanai."

Sākam nobalsot atsevišķus priekšlikumus. Kā
jau sacīju, visi šie priekšlikumi budžeta kommisijā
noraidīti.

Vispirms nāk nobalsošanā deputāta P. Leikarta
pirmais- priekšlikums —

§ 1. strīpot 300.000 latu.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Leikar-
ta pirmo priekšlikumu. Viena balss. Nepietiekošs
balsu skaits. Priekšlikums atkrīt. —

Nobalsošana nāk deputāta J. Šterna priekšli-
kums —

strīpot 6000 latu žīdu lauksaimniecības kursiem.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Šterna

priekšlikumu. Par to nodots tikai 10 balsu. Nepie-
tiekošs balsu skaits. Deputāta Šterna' priekšlikums
noraidīts. —

Nobalsošanā nāk deputāta K Kiršteina priekš-
likums —

strīpot summas polu lauksaimniecības biedrībai Latvijā un
Kurzemes oikonomiskai sabiedrībai.

(Starpsauciens.) — Nav iesniegts rakstisks
priekšlikums par dalītu balsošanu! Lieku deputāta
Kiršteina priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par deputāta Kiršteina priekšlikuma
pieņemšanu. Par to nodotas tikai 9 balsis. Nepie-
tiekošs balsu skaits. Deputāta Kiršteina priekšli-
kums noraidīts, —

Kā pēdējais nobalsošanānāk deputāta P. Lei-
karta otrais priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas
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ir par deputāta! Leikarta otro priekšlikumu. Par
to nodota, tikai 1 balss. Pavisam nepietiekošs bal-
šu skaits. Tas atkrīt.

Nobalsošanā nāk kārtējo izdevumu X dala —
Zemkopības ministrija — ar referenta iesniegto
pārlabojumu, kuram ir redakcionālas dabas raksturs.
Proti, referents liek priekšā —

kopā izmēģinājumu u. c. iestādēm skaitļa 235.155.-- vietā
likt 233.155.—.

Vārdu sakot, ir ieviesusies drukas kļūda, ko re-
ferents liek priekšā izlabot. Lieku tagad kārtējo iz-
devumu X daļu ar minēto referenta pārlabojumu _uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret kārtējo
izdevumu X daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par kārtējo izdevumu X daļas pie-
ņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par kārtējo izdevumu X daļu — Zemr
kopības ministriju — nodotas 46 balsis, pret to
nodotas 33 balsis. Kārtējo izdevumu X daļa —
Zemkopības ministrija — pieņemta. —

Kārtējo izdevumu. XI daļa — Satiksmes
ministrija.

(Tek.
Nr. Ls Ls

XI. Satiksmes ministrija.

a. Šoseju un zemes ceļu departaments.
402 V. 53 § 51. Piemaksas dažādiem uzņēmu-

miem.
17 Šoseju tin zemes ceļu departa-

'.% mentam (pielikums Nr. 36) . 1.722.705.—.

PIELIKUMS Nr. 36
(pie valsts izdevumu budžeta tek. Nr.Nr.
402, 498 un 508).

Šoseju un zemes ce]u departaments.

:, I A. Ieņēmumi un izdevumi.

I. Ieņēmumi,

a. Kārtēji.

§ 42. Valsts zemes.
1 Zemju un saimniecību iznomāšana . 6.000.—

§ 43, Valsts ēku izīrēšana 5.182.—
§ 67. Kustamās mantas pārdošana . . . 3.800.—
§ 81. Izdevumu atmaksas 10.000.—
§ 90. Neparedzēti ieņēmumi 26.008.—

No ceļa fonda 2.950.000 —
Piemaksas no Zemkopības ministrijas 400.000.—
Valsts piemaksa kārtējo izdevumu

! ' , segšanai 1.722.705,,—
5.123.695.—

: ? i, b. Ārkārtēji.

No ceļu aizņēmuma 1.750.000.—
. _ i Ieņēmumu kopsumma 6.873.695.—

II. Izdevumi,

a. Kārtēji.

§ 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas . . 1.190.345.—
2 Virsdarbi, briva līguma

pagaidu darbinieki . . 200.— 1,190.545.—

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi .... 115.000.—
2 Citi pārvaldes izdevumi 68.000.— 183.000.—

§ 3. Saimniecības izdevumi.
1 Eku un telpu uzturē-

šana 68.000.—
2 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 100.000 —

Tek.
Nr. Ls Ls

3 Citi saimniecības izde-
vumi 200.000.—

4 Ēku un telpu tekošais
remonts 3,000,— 371.000.—

§ 5. Ēku pamatremonti 13.600.—
§ 8. Dienesta apģērbi.

1 Dienesta apģērbu iegādāšana . . . 780.—
§ 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, karavīru un

kalpotāju pensijas.
1 Valsts piemaksa pensiju

fondam 27.825—
2 Valsts piemaksa pensiju

kasei 3.600.— 31.425.—
§ 53. Ceļu remonti.

1 Akmeņu un ķīļu saga-
tavošana 210.000 —

2 Šoseju un bruģu remon-
ti un uzturēšana . . 600.000.—

3 Fonda zemes ceļu re-
monti un uzturēšana . 2.000.000.—

4 Zemkopības ministrijas
zemes ceļu remonti un
uzturēšana .... 360.100.—? 3.170.100.—

§ 54. Tiltu remonti.
1 Remonti un uzturēšana 215.000.—

5.175.450.—
Paredzēts ietaupīt 51,755,—

5.123.695.—

b. Ārkārtēji.
§ 79. Ceļu jaunbūves un kapitālās ceļu

pārbūves.
1 Šoseju jaunbūves . . 390.000—
2 Bruģu jaunbūves . . 25.000.—
3 Zemes ceļu jaunbūves 65.000.—
4 Kapitālās pārbūves . 120.000.—
5 Grants un akmeņu pie-

gāde (segt ar celu-
aizņēmuma obligāci-
jām) 400.000.— 1.000.000.—

§ 80. Tiltu jaunbūves un kapitālās tiltu
pārbūves.

1 Tiltu jaunbūves . . . 700.000.—
2 Kapitālās pārbūves . 50.000.— 750,000.—

1.750.0O0.—
Izdevumu kopsumma 6.873.695.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.

§ 1. Kapitāla ieguldījumi no valsts kases 99.900.—

II. Izdevumi.

§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības piederumi 200.—
2 Zinātnes un mākslas

priekšmeti .... 200.—
4 Satiksmes līdzekli . . 8.000—
5 Mašīnas, ierīces un

darba rīki .... 79.500 —
7 Apģērbi, apavi un veļa 1.500.— 89.400 —

§ 77. Ēku jaunbūves 10,500 —
. . Kopā . . . 99.900.—.)

Pie XI daļas vārdu neviens nevēlas. Pie kār-
tējo izdevumu XI daļas referents iesniedzis 3 redak-
cionālas dabas pārlabojumus:

„1) Pielikumā Nr. 26 (lap. p. 93. un 94.) zaudējumu § 20.
skaitļa 2.604.184 vietā likt 2.604.784.

Kapitāla apgrozījumu zaudējumu § 16. skaitļa 1.133.082
vietā likt 1.573.082.

2) Pielikumā Nr. 28 (lap. p. 95) zaudējumu § 4. skaitļa
4777 vietā likt 4778.

3) Pielikumā Nr. 34 (lap. p. 100.) zaudējumu § 7. skaitļa
1.348.833 vietā likt 1.298.833.
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Lieku kārtējo izdevumu XI dalu ar referenta
pārlabojumiem uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret kārtējo izdevumu XI dalās pieņemšanu
pārlabota veida. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par kārtējo izdevumu XI dalās pieņemšanu pārlabo-
tā veida. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tadu nav. Par kārtējo izdevumu XI dalu pārlabo-
ta veida nodotas, 43 balsis, pret — 31 balss. Kār-
tējo izdevumu XI daja pieņemta. — Kārtējo iz-
devumu XII daļa — Tautas labklājības
ministrija.

(Tek.
Nr. Ls Ls

XII. Tautas labklājības ministrija.

a. Sociālās apgādības un darba aizsardzības
departaments.

Sociālo lietu centrālās iestādes un darba
inspekcija.

403 V. 31 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 278.583.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki . . . . 10.586.— 289.169.—

404 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceja iz_devumi . . 8.820.— -
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 21,000.— 29.820—
405 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uztu-
rēšana .... 12.890.—

2 Satiksmes līdzekļu
uzturēšana . . . 2.000.—

3 Citi saimniecības iz-
devumi .... 650.—

4 Ēku un telpu teko-
šais remonts . 500.— 16.040 —

406 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi . . . . 1.189.—

2 Zinātnes un māk-
slas -priekšmeti . 100.—

7 Apģērbi, apavi un
veļa .... 30.— 1.319.—

407 § 5. Eku pamatremonti .... 1.200.—
408 V. 33 § 27. Kara, brīvības kustības un

aizsargu dienestā cietušo
pensijas.

1 Kara invalidu un
viņu dzimtu pen-
sijas .... 3.024.000 —

2 Atalgojums pensiju
kommisijām' . 500.— 3,024.500,—

409 § 28. Cīvīlierēdņu, skolotāju, kara-
vīru un kalpotāju- pensijas.

1 Valsts piemaksa
pensiju fondam . 56.700.—

3 Pensijas bij. Krie-
vijas pensionā-
riem .... . 300.000.— 356.700.—

410 V. 34 § 30. Pabalsti cīvīlierēdņiem, kara-
vīriem, invalidiem un viņu
dzimtām.

4 Karavīru dzimtu ap-
gāde ar brīvmaizi 39.000.—

5 Malkas izsniegšana
trūcīgām karavīru,
invalidu dzimtām1
(vecu rēķinu no-
maksai) . . . . 50.000.— 89.000.—

411 § 31. Pabalsti māksliniekiem, zi-
nātniekiem, rakstniekiem un
viņu dzimtām 30.000 —

412 § 32. Pabalsti- nespējniekiem un
trūcīgiem pilsoņiem.

1 Pārcelšanas pabal-
_sti 1.000—

2 Ārstēšanas un ap-
gādības pabalsti . 377.777.—

t 3 Uztura pabalsti . . 5.000.—

Tek.
Nr. Ls Ls

4 Trūcīgiem Latvijas
pilsoņiem ārzemēs
un trūcīgiem ār-
zemniekiem La- -
tvijā 52.000.—

5 Dažādi pabalsti (uz
Ministru kabineta
lēmumu) .... 4.000—

6 Trūcīgo bērnu au-
dzināšana ģimenēs 150.000.— 589.777.—

413 V. 35 § 33. Valsts piemaksa slimo kasēm 2.462.707 —
414 V. 34 § 34. Valsts piemaksas sakroploša-

nas un arodslimību gadīju-
mos.

1 Pensijas un pabalsti
nelaimes gadīju-
mos cietušiem dar-
biniekiem valsts
uzņēmumos, Iauk-
saimniecībā, _ zvej-
niecība, mājsaim-
niecībā u, c. . 1.0911000.—

2 Piemaksas pie ag-
rakam pensijām . 80.000.— 1,111.000.—

Kopā sociālo lietu cen-
trālai iestādei un darba
inspekcijai 8.001.232.—

Patversmes.
415 V. 37 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 293.411.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki . . . . 10.181.— 303.592.—

416 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceja izdevumi . . 1.120.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 3.300.— 4.420 —
417 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Eku un telpu uztu-
rēšana 75.455.—

2 Satiksmes līdzekļu
uzturēšana . . . 1.450,—

3 Citi saimniecības iz-
devumi .... 14.700.—

4 Eku un telpu teko-
šais remonts . . 4.299.— 95.904.—

418 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi .... 4.070.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 410.—?

3 Sanitārie un ārst-
niecības piederumi 700.—

4 Satiksmes līdzekli . 30.—
5 Mašīnas, ierīces un

darba rīki . . . 1.040.—
7 Apģērbi, apavi un

veļa 29.000.—
8 Dzīvais inventārs 40.— 35.290.—

419 § 5. Eku pamatremonti .... 8.300.—
420 § 7. Uztura izdevumi.

1 Pārtika 170.005.—
2 Pārējie uztura iz-

devumi . . . . 16.200.— 186.205.—
421 § 15'. Mācības materiāli 450.—
422 § 17. Ekskursijas un izstādes.

1 Ekskursijas 35.—
423 V. 34 § 32. Pabalsti nespējniekiem un

trūcīgiem pilsoņiem.
5 Dažādi pabalsti 1.320 —

424 V. 37 § 38. Ārstniecības materiāli . . . 13.500 —
425 § 51. Piemaksas dažādiem uzņēmu-

miem.
19 Neredzīgo darbnīcas (pieli-

kums _37j_^^__^^^^^^^__200O—^
Kopā patversmēm . . . 651.016 —
Kopā 8.652.248.—
Paredzēts ietaupīt . . . 86.522.—
Kopā sociālās apgādības

un darba aizsardzības
departamentiem . . . 8.565.726 —

36*
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.Tek.
Nr. Ls Ls

b. Veselības departaments.
426 V. 41 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 218.100.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... ? 2.340,— 220.440.—

427 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 17.000.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . ? 9,220.— 26.220.—

428 § 3. Saimniecības izdevumi.
1 Ēku un telpu uztu-

rēšana 6.778.—
3 Citi saimniecības iz-

devumi .... 130.—
4 Eku un telpu teko-

šais remonts . . 1.800.— 8.708.—

429 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi . . . . 614.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 250.—

3 Sanitārie un ārst-
niecības piederu-
mi 150— 1.014.—

430 § 6. Izdevniecības izdevumi.
3 Pārskati, instrukcijas, formu-

lāri u. c 1.400 —
431 V. 38 § 37. Lauku iedzīvotāju ārstēšana.

1 Algas .... 1.093.000.—
2 Ārstēšanas izdevu-

mu atmaksas un
vecu- rēķinu kār-
tošana . . . 1.400.000.— 2.493.000.—

432 V. 41 § 39. Lipīgu slimību apkarošana ? 1.000.—
Kopā departamentam . . 2.751.782. —?

Valsts darbinieku u. c. ārstēšana.

433 V. 36 § 1. Atalgojumi.
1 Algas un piemaksas 242.275 —
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 3.090— 245.365—

434 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceja izdevumi . . 360.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . 5.025,— 5.385.—

435 § 3. Saimniecības izdevumi.
1 Eku un telpu uztu-

rēšana 15.287.—
2 Satiksmes līdzekļu

uzturēšana . . . 450 —
4 Eku un telpu teko-

šais remonts . . 1.200.—
3 Citi saimniecības iz-

devumi . . . ? 3.850.— 20.787.—

436 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi . . . . 900.—

2 ZiHātnes un māk-
slas priekšmeti . 100.—

3 Sanitārie un ārst-
niecības piederu-
ma 1.500.—

7 Apģērbi, apavi un
veļa .... . 3.020.— 5.520.—

437 § 5. Eku pamatremonti .... 1.000.—
438 § 7. Uztura izdevumi.

1 Pārtika 55.480.—
2 Pārējie izdevumi 600.— 56.080.—

439 § 36. Ārstniecības pabalsti un izde-
vumu atmaksas.

1 Pabalsti diētiskai un
klimatiskai ārstē-
šanai 500.—

3 Ārstēšanas izdevu-
mu atmaksas un

i vecu rēķinu kār-
u , , tošana . . . 1.000.000.—

Tek.
Nr. Ls Ls

4 Cietušo karavīru un
viņu dzimtu- lo-
cekļu ārstēšana . 150.000.— 1.150.500.—

440 § 38. Ārstniecības materiāli ? ? ? 13.100.—
Kopā valsts darbinieku u.

c. ārstēšanai .... 1.497.737.—

Psīchiatriskās slimnīcas.
441 V. 43 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 717.845.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 8.050,— 725.895.—

442 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 1.420.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 4.200,— 5.620.—

443 § 3. Saimniecības izdevumi.
1 Ēku un telpu uztu-

rēšana 175.850.—
2 Satiksmes līdzekļu

uzturēšana . . . 5.7O0.—
3 Citi saimniecības iz-

devumi .... 35.277.—
4 Ēku un telpu teko-

šais remonts, . , 14.000,— 230.827 —
444 § 4. Inventāra jauniegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un
saimniecības pie-
derumi ...._ . 11.340.—

2 Zinātnes un mak-
slas_priekšmeti . 2,640.—

3 Sanitārie un ārst-
niecības piederu-
mi 2.740.—

5 Mašīnas, ierīces un
darba rīki . . . 1.793.—

7 Apģērbi, apavi un
veļa 89.500.—

8 Dzīvais inventārs 900.— 108.913—
445 § 5. Eku pamatremonti .... 24.000 —
446 § 7. Uztura izdevumi.

1 Pārtika 503.302.—
2 Pārējie uztura iz-

devumi . . . , 15.150.— 518.452 —
447 § 38. Ārstniecības materiāli . . , 37.000.—

Kopā psīchiatriskām
slimnīcām 1.650.707.—

Leprozorijas.
448 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 46.799.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... . 3.570— 50.369.—

449 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceja izdevumi . . 465.—
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . . 1.050.— 1.515 —

450 § 3. Saimniecības izdevumi.
1 Eku un telpu uztu-

rēšana 19.500.—
2 Satiksmes līdzekļu

uzturēšana . . . 1.250.—
3 Citi saimniecības iz-

devumi .... 3.950.—
4 Eku un telpu te.ko- <

šais remonts . 1.150.— 25.850.—

451 § 4. Inventāra jauniegādāšana.
1 Iestāžu iekārta un

saimniecības pie-
derumi .... 620.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti . 150.—

3 Sanitārie un ārst-
niecības piederu-
mi .... ... 575.—

5 Mašīnas, ierīces un
darba rīki . . . 160.—

4 Satiksmes līdzekli . 50.—
7 Apģērbi, apavi un

veļa 7.700.—
8 Dzīvais inventārs . 240.— 9.495. -
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(Tek.
Nr- Ls Ls

452 § 5. Ēku pamatremonti .... 5.500.—
453 § 7. Uztura izdevumi.

1 Pārtika 53.774.__
2 Pārējie uztura iz-

devumi . ... . 2.325,— 56.099.—
454 § 38. Ārstniecības materiāli . . . 8,450,—

Kopā leprozorijām . . . 157.278.—
Kopā 6.057.504.—
Paredzēts ietaupīt . . . 60.575.—
Kopā veselības departa-

mentam 5.996.929 —

c. Farmācijas pārvalde.
455 § 1. Atalgojumi.

1 Algas un piemaksas 36.434.—
2 Virsdarbi, brīva lī-

guma pagaidu dar-
binieki .... 136.— 36.570.—

456 § 2. Pārvaldes izdevumi.
1 Ceļa izdevumi . . 1.900 —
2 Citi pārvaldes iz-

devumi . . . 500,— 2.400.—
457 § 3. Saimniecības izdevumi.

1 Ēku un telpu uztu-
rēšana 100.—

3 Citi saimniecības iz-
devumi .... 1.500.—

4 Tekošie remonti 60.— 1.660.—
458 § 4. Inventāra jauniegādāšana.

1 Iestāžu iekārta un
saimniecības pie-
derumi 52.—

2 Zinātnes un māk-
slas priekšmeti 100.— 152—

459 § 6. Izdevniecības izdevumi.
3 Pārskati, instrukcijas, formu-

lāri u. c 3.200'.—
Kopā 43.982—
Paredzēts ietaupīt . . . 439,—
Kopā farmācijas pārval-

dei 43.543.—
Kopā XII daļai .... 14.606.198.—.

i PIELIKUMS Nr. 37
(pie valsts izdevumu budžeta tek. Nr. 425).

' ' Neredzīgo institūta darbnīcu budžets.
A. Pelņa un zaudējumi.

; ! I. Pelņa.

§ 1. Valsts piemaksa 1.980.—
§ 2. Operatīvās dalās pelņa 4,594.—

Kopā . . . 6.574.—

II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 4.346.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 1.350.—
§ 3. Uzņēmuma piemaksa pensiju fondam 337.—
§ 4. Uzņēmuma piemaksa pensiju kasei . 245.—
§ 5. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos 353,—
6.631.—

Paredzēts ietaupīt 57.—

Kopā . . . 6.574.—.)

Vārds deputātam Dukuram.
R. Dukurs (sociāldemokrāts): Godātie deputā-

tu kungi! Tautas labklājības ministrijas uzdevums
saskaņā ar viņas pieņemto iekārtu ir formulēts tā,
ka viņa pārzina sociālo apgādību, pensijas, darba
aizsardzību, sociālo apdrošināšanu un tautas, veselī-
bas kopšanu un aizsardzību. Ministrijas satversmē
tā tad loti — es teikšu — uzmanīgā veidā ir for-
mulēti šie ministrijas pienākumi: tie ir izteikti tā,
ka ministrijas uzdevums ir visas šīs minētās lietas
„pārzināt". Pēc būtības stāvoklis tomēr ir tāds, ka

Tautas labklājības ministrijai ne tik vien jāpārzina,
bet vārda pilnā nozīmē jābūt nomodā par visu šo
sociālo pienākumu izveidošanu un par algas darbi-
nieku stāvokļa nokārtošanu ir likuma ceļā, ir pār-
valdes ceļā.

Diemžēl, visu pēdējo laiku, gadus 5—6 no vie-
tas, jākonstatē, ka ministrijā valda pilnīgi pretējs
gars tam, kas viņai būtu uzlikts par pienākumu sa-
skaņā ar ministrijas satversmi. Visus šos gadus
Tautas labklājības ministrija ir kļuvusi 'nevis par
šo sociālo, apsardzības, pensiju, darba aizsardzības
un veselības kopšanas lietu aizsargātāju un izveido-
tāju, bet ir kļuvusi par visu šo sociālo labierīcību
iznīcinātāju un likvidētajā, cik tālu šie likumi- Latyi>-
jas valsts pirmajos pastāvēšanas gados zem strād-
niecības masas spiediena ir izveidoti.

Taisni tagadējais tautas labklājības ministris Ru-
buja kungs, kurš ilgus gadus stāv šī resora priekš-
gala, ir bijis visas pilsonības — sevišķi labā spār-
na pilsonības lielākā cerība visu šo sociālo labierīcī-
bu un darba aizsardzības lietu likvidēšanā un apka-
rošanā. Vēl dažus gadus atpakaļ, kad pilsonībai pir-
mo reizi radās iespēja ķerties- pie sociālo labierīcību
sašaurināšanas, jo viņa visu laiku vienmēr bija klie-
gusi, ka Latvija piederot pie tām zemēm, kurās so-
ciālās labierīcības esot lielākas nekā vienā otrā ve-
cā kultūras valstī — kas, saprotams bija aplami —,
tautas labklājības ministris Rubulis, acimredzot, šo
saucienu bija sapratis un visus pēdējos gadus, cik
vien tas ir bijis iespējams, šīs sociālās labierīcības
un darba azsardzības lietas, cik iespējams, ir cen-
ties sašaurināt vai pat likvidēt.

Lai raksturotu, kā tas pēdējos gados ir noticis,
atļaujiet man zināmā sakarībā pieskarties svarīgā-
kiem sociālās politikas jautājumiem, kādi mums vis-
pār Latvijā ir pacelti, kas ir spēlējuši lomu domu
izmaiņā un polītiskās cīņās ir ieņēmuši samērā re-
dzamu vietu.

Viens no pirmiem un svarīgākiem jautājumiem:,
kam es gribētu pieskarties, ir — bezdarba problēma.

Jau no Latvijas pirmajiem pastāvēšanas gadiem
šis jautājums nav nogājis no dienas kārtības, un tai-
sni pēdējos gados šī bezdarba problēma ir ieguvusi
tik akūtu raksturu, kā tas nav bijis sen sen agrāk.
Tas ir sakarā ar to, ka pasaules saimnieciskā krize
atsaucas arī uz Latviju, un reizē ar to, par cik bez-
darbnieku armija pieaug Vakareiropa, arī pie mums
šī bezdarbnieku armija aug no gada uz gadu; bet
sevišķi sakarā ar valsts saimniecisko polītiku. kādu
Latvija piekopj, un ar to sociālo polītiku, kādu pil-
soniskais ministris Rubulis ir centies realizēt, bez-
darbnieku armija pēdējos gados ir strauji palieli-
nājusies.

Mēs esam piedzīvojuši to, ka jau gadu atpakal
bezdarbnieku skaits Latvijā pārsniedza 40.000. Bez
tam — tie bija tikai reģistrētie bezdarbnieki. Ag-
rākos gados tik tālu nenogāja. Latvijas pirmajos
pastāvēšanas gados varēja konstatēt 10.000, 12.000,
13.000, visaugstākais — 14.000 bezdarbnieku. Tā
tas bija visos pirmajos Latvijas pastāvēšanas gados.
Tagad varētu likties, ka reizē ar valsts saimnieci-
skas, sociālās un kulturālās dzīves izveidošanos.' pil-
sonībai, kura ir pie valsts stūres, vajadzētu prast ra-
dīt tādu kārtību, ka mūsu valsts saimnieciskās un
sociālās problēmas varētu atrisināt tā, lai Latvijā
bezdarba nebūtu. Pilsonība taču šo iekārtu uzska-
tīja par ideālāko un pareizāko, kas Latvijas iedzī-
votājiem varēšot dot sociālu labklājību un laimi.
Patiesībā attīstības tendence ir bijusi pilnīgi pretējā:
ar katru nākošo gadu, ieskaitot tagadējo; bez-
darbnieku skaits palielinās. Pēdējos gados tas ir
sasniedzis jau 40-000 un pat vairāk.
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Runājot par šo apstākli, gribu vēl piezīmēt, ka
tas ir tikai reģistrēto bezdarbnieku skaits. Mēs ta-
ču zinām, ka Tautas labklājības ministrija bezdarb-
niekus reģistrē tikai lielākās pilsētās. Bezdarbnieku
reģistrēšanu uz laukiem pilsoniskais vairākums ne-
kad nav atzinis par vajadzīgu, bet ir uzskatījis to
par pilnīgi nepielaižamu lietu. Tā tad reģistrētie
bezdarbnieki ir tikai niecīga daļa no tieirtĻ kam nav
darba. Liels vairums bezdarbnieku nav reģistrēti.

Arī tanīs pilsētās, kur bezdarbniekus reģistrē,
pastāv loti šauri un drakoniski noteikumi par bez-
darbnieku izsviešanu no darba apgādēm, ja viņi ne-
pieņem 1darba piedāvātāju noteikumus, kādus atse-
višķi darba devēji viņiem liek priekšā. Bezdarbnie-
kus izslēdz no darba apgādēm arī tad, ja viņi ir zau-
dējuši 50% darba spējas. Tautas labklājības mini-
strija paskaidro, ka tad viņi esot sociāli apgādāja-
mie, tāpēc nekādu sakaru ar darba apgādēm viņiem
neesot. Tanī pašā laikā Tautas labklājības ministri-
ja n̂av devusi nekādu rīkojumu, lai šos sociāli apgā-
dājamos, kurus izslēdz no darba apgādēm, pārņem-
tu kādā sociālās apgādības iestādē. Lielus darbi-
nieku kadrus vienkārši izsviež uz ielas, neuzņemo-
ties nekādu atbildību un nekādas; rūpes par viņu tā-
lāko likteni.

Lai gan pastāv loti drakoniski noteikumi par
bezdarbnieku reģistrēšanu, tomēr, kā jau teicu, re-
ģistrēto bezdarbnieku skaits jau pārsniedz 40.000.
Tas ir loti liels skaitlis mazajai Latvijai, kas loti
spilgti raksturo to saimniecisko polītiku, kādu tagad
piekopj. Šis saimnieciskais stāvoklis ir novedis
plašas algas darbinieku masas tagadējā traģiskā stā-
voklī.

Šinī bezdarba jautājumā, tiklīdz par to sākam
runāt Saeimā, kommisijās un presē, vienmēr —
sevišķi zemnieku partiju pārstāvji — saka tā: tas,
ka valdība rīko — kaut arī šauros apmēros —
sabiedriskos darbus pilsētās, pavedina cilvēkus- bēgt
no laukiem un meklēt patvērumu pilsētās. Pilsētas
ne tik vien rīko sabiedriskos darbus, bet izsniedz
bezdarbniekiem arī pabalstus, radot viņiem tādas
dzīves ērtības, ka viņi vairs negrib palikt uz lau-
kiem. Šie apstākļi it kā pavedinot strādniekus bēgt
no laukiem uz pilsētām. Gribu piegriezties dažiem
skaitļiem-, kas fiksēti statistiskās pārvaldes izdevu-
mos, lai objektīvi pieietu jautājumam par bezdarb-
niekiem: laukos un pilsētās.

Pirmkārt gribu konstatēt, ka strādnieku skaits
uz laukiem ir samazinājies. Latvijā ir notikušas di-
vas_ lauksaimniecības skaitīšanas: 1923. un 1929.
gada. Pēc 1923. gada skaitīšanas tādu cilvēku, kas
saistīti lauksaimniecībā un amatniecībā, bijis pavisam
186.678, bet 1929. gadā viņu skaits jau ir sarucis uz
158.399. Tā tad ņemot tīri ārēji, var rasties iespaids,
ka,_ varbūt, pilsoniskā labā spārna norādījumi par
strādnieku begš_anu no laukiem uz pilsētām ir bijuši
par iemeslu strādnieku skaita samazināšanai laukos.
Taisnība, laukstrādnieku skaits ir samazinājies šinīs
6 gados par apmēram' 30.000 cilvēku.

Ja paskatāmiestanī pašā statistiskās pārval-
des izdotajā grāmata tālāk, atklājas pavisam cita ai-
na. Nodalījuma, kur ir _sakārtotas- lauksaimniecībā
nodarbinātas personas, pec gada, vasaras, mēnešu
strādniekiem redzam, kāda tendence pēdējos gados
ir izveidojusies Latvija attiecībā uz algas strādnie-
kiem lauksaimniecība. Minēšu dažus skaitļus.

Gada strādnieku skaits 1923. gada skaitīšanā
konstatēts 88.886; 1929. gada skaitīšanā gada strād-
nieku skaits jau bijis sarucis par vairāk kā pusi, jo
reģistrēti tikai 43.797 strādnieku. Tā tad gada strād-
nieku skaits lauksaimniecībā 6 gadu laikā ir sama-
zinājies par 44.000.

Samazinājies ir arī vasaras strādnieku skaits.
Lai gan statistikas dati ir nepilnīgi, tomēr ir

konstatēts, ka tanī pašā laikā ir pieaudzis dienas
strādnieku skaits lauksaimniecībā. _No šiem datiem,
godātie deputātu kungi, varam slēgt, ka Latvijas
lauksaimnieki pāriet no gada un vasaras strādnie-
kiem uz dienas strādniekiem. Gada strādniekus
Latvijas- lauksaimnieki labprāt vairs netur. Gada
strādnieku skaits ir samazinajies_ par 44.000 cilvē-
kiem. To vietā lauksaimnieki mēģina pariet uz se-
zonas un pat uz dienas strādniekiem.

Šī raksturīgā parādība, varbūt, izskaidrojama
ar daudz un dažādiem saimnieciskiem apstākļiem un
motīviem, par kuriem es te šobrīd sakara ar Tau-
tas labklājības ministrijas budžetu negribu runāt;
bet viens ir skaidrs — ka_ laukstrādnieku

^
gada

strādnieku skaits ir samazinājies nevis tapec, ka
laukstrādnieki negribētu līgt, bet gan tapec, ka
saimnieki negrib līgt uz gadu, ka tie no gada strād-
niekiem pāriet uz sezonas vai dienas strādniekiem.
Tas pietiekoši labi izskaidro', kāpēc laukstrādnieki
it kā bēg no laukiem un, cik tas, protams, iespējams,
pāriet uz pilsētām un miestiem-, meklējot atrast tur
darbu un patvērumu.

Ja es minētu vēl tālākus datus, kas raksturotu
laukstrādnieku kustību, tad tas viss spilgti rādītu,
kas šobrīd norisinās mūsu lauksaimniecībā. Es mi-
nēšu dažus datus par to, cik liels laukstrādnieku
skaits ir ieceļojis pagastos, cik katru gadu ir nākuši
klāt vai nu no citiemi pagastiem, vai pilsētām, vai
pat no ārzemēm. Šie skaitli ir augstākā mērā rak-
sturīgi.

Ja es minēju skaitļus par to, cik daudz lauk-
strādnieku ir saskaitīts 1929. gadā, proti — 158.000,
tad jāsaka, ka no šiem 158.000 laukstrādnieku */« at-
rodas nemitīgā kustībā. Tādu, kas pārvietojas no
vienas darba vietas uz otru, 1929. gadā ir reģistrēts
— es te minēšu tikai tūkstošus — 96.000 cilvē-
ku, 1930. gadā — jau 108.000, 1931. gadā —
90.000 un 1932. gadā — 91.000 cilvēku. Tas ir
gandrīz divas trešās dajas visu laukstrādnieku, kas
gadu no gada pārvietojas no vienas- vietas uzotru,
tā tad ir spiesti meklēt sev darbu ne vecā vietā, bet
citur, pārvietojoties no viena pagasta uz otru.

Sie skaitli no jauna rāda, ka mūsu laukstrādnie-
ki šobrīd ir nostādīti tādā stāvoklī, ka būt saistītiem
uz ilgāku laiku kādā darba vietā uz laukiemi viņiem
vienkārši nav iespējams. Ja 2/3 visu 'laukstrādnieku
ir spiesti ceļot, pārvietoties no agrākām darba vie-
tām uz citām, un ja jūs tanī pašā laikā ievērojat, ka
gada strādnieku skaits uz laukiem: ir samazinājies
vairāk kā par 50%, un ka tur pieaug dienas strād-
nieku skaits, tad jūs redzat, ka ne laukstrādnieku
ļaunā griba ir tā, kas viņus spiež no viena pagasta
pariet uz otru un, ja iespējams, no laukiem uz pilsē-
tām, darbu meklējot, bet tie saimnieciskie procesi
un tā lauksaimnieku oikonomiska politika, ko viņi
uz laukiem piekopj, ir tie iemesli, kāpēc laukstrād-
nieki uz laukiem vienā noteiktā vietā ilgi nevar tu-
rēties.

Lai stāvokli raksturotu tālāk, minēšu vēl vienu
tabelīti atkal no tiem pašiem valsts statistiskās pār-
valdes datiem, kura vēl vairāk, vēl tālāk raksturo
stāvokli, kāds šobrīd pastāv attiecībā uz algas strād-
niekiem lauksaimniecībā.

1932. gadā lauku pagastos ieceļojušu strādnieku
kopskaits pec vietām, no kurienes tie ieceļojuši, sa-
dalījās ta. — Pavisam 1932. gadā, kā jau teicu,
ieceļojuši no citam vietām, pagastos 91.000 cilvēku.
No kurienes šie 91.000 cilvēku 1932. gadā ir nākuši?
No Lietuvas iebraukušo laukstrādnieku jeb ielaisto
ārzemju laukstrādnieku skaits 1932. gadā ir bijis pāri
10.000 cilvēku, no Polijas — pāri par 2000 cilvē-
ku, no Igaunijas — tuvu pie pusotra tūkstoša cii-
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veku, nopilsetam uz laukiem:, tā tad brīvprātīgi dar-
bu meklējot, izgājuši 23.945 cilvēki. Tā tad tuvupie 24.000 cilvēku 1932. gadā paši no pilsētām' ir pār-
vietojušies uz lauku pagastiem, lai tur meklētu dar-
bu. Te nekādi Tautas labklājības ministrijas spaidu
līdzekļi acimredzot nav spēlējuši lomu, jo piemak-
sas lauksaimniekiem par katru laukstrādnieku, kuru
paņem no pilsetudarba apgādēm, 1932. gadā fakti-
ski vel nepastāvēja. Tā tad ap 24.000 cilvēku no
pilsētām, pastāvot bezdarbam un krizei, ir pārvieto-
jušies uz laukiem. — No Latgales 1932. gadā ir
pārvietojušies uz citiem lauku pagastiem tuvu pie14.000 cilvēku. No citiem pagastiem, tā tad no tās
pašas lauksaimniecības, bet gan tikai no viena pa-
gasta

^
uz otru pagastu, ir klīduši ap 40.000 cilvēku.

Sie minētie dati, deputatu_kungi, vēl vairāk ap-
liecina to, ko jau teicu paša sākumā: laukstrādnie-
kiem atrast gada strādnieku darbu šobrīd uz lau-
kiem ir tik pat ka neiespējami. Gada strādnieku —
puišu un meitu skaits ir samazinājies- par 60%. Ta-gad lauksaimnieki pariet uz dienas strādniekiem,.
Sie strādnieki strada attiecīga vietā tikai neilgu lai-
ku, un pec tam viņi: ir spiesti pārvietoties uz citu
vietu, lai meklētu tur darbu. Tāpēc arī ir tas mil-
zīgi lielais skaits — ap 100.000 laukstrādnieku, kas
ir parceluši-es no viena pagasta robežām otra paga-
sta robežas, t. i. % visu laukstrādnieku ir spiesti
meklēt darbu citos- pagastos, citas darba vietās.

Visi šie skaitli dod gaišu ainu par to, kas no-
tiek šobrīd laukstrādnieku jautājumā, un tas dod ie-
spēju taisīt pietiekoši objektīvu slēdzienu par to, vai
tad maz ir laukstrādnieku vēlēšanās par katru cenu
begtno laukiem, vai viņi tomēr, apstākļu spiesti, to
apstākļu deļ, kādi pašreiz valda lauksaimniecībā,
nav spiesti pārvietoties no'viena pagasta uz otru.

Vel nenormalaks_ ir_ stāvoklis, ja ievērojam, ka
Latvija līdz pašam pēdējam laikam tomēr ārkārtīgi
liels strādnieku skaits tiek ievests no ārzemēm, se-
višķi laukstrādnieki. 1929. gadā ievesto laukstrād-
nieku skaits bijis apmēram- 18.000, 1930. gadā —
pāri par 23.000, 1931. gadā — jau pāri par 24.000.
1932. gada ievesto arzemnieku-laukstrādnieku' skaits
gan mazliet samazināts, pateicoties protestiem, kādi
nāca no strādnieku organizācijām. Tautas labklā-
jības ministrija un Iekšlietu ministrija bija spiestas
tos ieverot un samazināt, sašaurināt ārzemju strād-
nieku ielaišanu Latvijā. Tomēr arī 1932. gadā ie-
vesto laukstrādnieku skaits bija loti liels — tuvu
14000 cilvēku._ Ja ievēro lielo bezdarbnieku skaitu,
kāds ir Latvijā — apmēram40.000 cilvēku, tad
tādos apstākļos praktizēt ārzemju laukstrādnieku ie-
lajšanu Latvijā ir tīrā noziedzība. Diemžēl, šinī zi-
ņa mes vēl neesam' panākuši to, ka stāvokli gribētu
radikāli grozīt.

Sakarā ar krizi, sakarā ar valūtas grūtībām tau-
tas labklājības- ministris Rubulis pēdējā gadā gan bi-
ja spiests pacelt jautājumu par to, lai drusciņ radi-
kālāk kārtotu laukstrādnieku jautājumu, lai mēģinā-
tu sašaurināt ārzemju laukstrādnieku ielaišanu vai,
varbūt pat to apturētu — vismaz tikmēr, kamēr
Latgalē vēl ir loti plaši bezdarbnieku kadri, un ka-
mēr k pilsētas, kurās skaitās desmitīm tūkstošu re-
ģistrētu bezdarbnieku.

Kā jūs atcerēsities, tautas labklājības ministrim
šinī darbā ne visai veicās. Pirmkārt, jau tādēļ, ka
viņš pats- nemēģina šo polītiku konsekventi, realizēt
— ne vienu laukstrādnieku no ārzemēmneielaist,
kamēr nav izsmelts viss- mūsu reģistrēto bezdarb-
nieku skaits darba apgādēs, un nav izsmeltas Latga-
les plašās laukstrādnieku rezerves, Tautas labklā-
jības ministris pats šo darbu neizveda līdz galam.

Tanī pašā laikā, ciktāl viņš šo jautājumu bija
pacēlis, dažas lauksaimnieku organizācijas sacēla

veselu protestu vētru pret to, ka tiekot likti šķēršļi
ārzemju laukstrādnieku ievešanai. Pilsoniskie pat-
rioti, kūpi saka, ka latvietim Latvijā darbu vajaga
atrast vispirmā kārtā, bija pirmie, kas pateica, ka
Latvijā vajaga atrast darbu ārzemju strādniekam,
ja viņš kaut par 10 santimiem strādā lētāk nekā lat-
viešu strādnieks. Pilsoniskie patrioti ir patrioti par
tik, cik tas atbilst viņu naudas makam; bet tiklīdz
nacionālās un patriotiskās lietas vajaga attiecināt
ari uz strādniekiem, tas tūliņ tiek aizmirsts un prak-
se netiek ievērots.

Man ir kāds izgriezums no „Jaunākām ziņām",
kur bija sākusies publiska polemika starp tautas
labklājības ministri un lauksaimnieku centrālbiedrī-
bas valdi. Lauksaimnieku centrālbiedrības valdes
priekšsēdētājs Blumbergs un sekretārs Zandmanis
bija_ ievietojuši „Jaunākās ziņās" rakstiņu, kurā mē-
ģināja pārmest Tautas labklājības ministrijai, ka tā
ar savu sabiedrisko darbu organizēšanas polītiku
aizkavējot laukstrādnieku pārvietošanos uz laukiem..
Starp citu savā rakstiņā viņi saka tā: „Mutns jā-
piezīmē, ka ministris aizmirst pateikt, ka, ja pilsē-
tas bezdarbnieki paliktu pilsētā, viņiem ir izredzes
dabūt daudz vairāk valdības piemaksu nekā izejot
uz laukiem'." To raksta Latvijas 'lauksaimniecības
centrālbiedrības valde ar priekšsēdētāja un sekre-
tāra parakstiem. Bezdarbniekiem esot izdevīgāk
palikt pilsētā, jo tad valdības piemaksas esot izre-
dzes saņemt daudz lielākas, nekā pārceļoties uz lau-
kiem.

Tautas labklājības ministris Rubulis bija spiests
šo nejēdzību atspēkot un aizrādīt šiem lielās lauk-
saimnieku organizācijas pārstāvjiem, ka laukstrād-
niekiem nekādas piemaksas no valsts- netiek dotas.
Lauksaimnieku organizāciju pārstāvji bija tā iedzī-
vojušiesšinī piemaksu lietā, ka viņiem' bija radies ie-
spaids, ka Latvijā nav neviena pilsoņa, kurš no
valsts nesaņemtu kādas piemaksas. Tā kā lauksaim-
nieki tādas piemaksas saņem ļoti plašos apmēros,
tad viņi domā, ka tādā pašā veidā šis piemaksas sa-
ņem arī laukstrādnieki. Tautas -labklājības ministri-
jabija spiesta pateikt, ka mūsu valsts tomēr nav tik
bagāta, lai segtu dubultus izdevumus: pirmkārt —
maksātu ārzemju strādniekiem ar mums tik dārgo
valūtu, kuru iegūstam ar sviesta piemaksām un, otr-
kārt, izdotu līdzekļus bezdarbnieku nodarbināšanai
— un visu no tās pašas valsts kases,

Mums visiem, kam- ar šo jautājumu jānodarbo-
jas, jau sen ir bijis skaidrs, ka pilsētu strādnieki ne-
kādas piemaksas nav saņēmuši un tagadējos apstā-
kļos arī_ nesaņems._ Ja vienas lielas lauksaimnieku
organizācijas pārstāvji var_ atklāti presē pateikt to
un nākt ar šiem visprastākās dabas apgalvojumiem,
viņiem vajadzētu iepazīties ar skaitļiem:, kas noskai-
drotu, kāds stāvoklis ir natiesībā bezdarba jautāju-
mā. Tas tikai liecina, ka mūsu lauksaimnieku pār-
stāvji, acimredzot, objektīvi skatīties uz šo jautāju-
mu nespēj, bet turpina prasto dēmagoģiju, kādu pa-
rasti lieto savās sapulcēs lauksaimnieku vidū ļaudis,
kuri neprot lasīt skaitļus, kādus statistiskā pārval-
de publicē savos izdevumos, bet parasti uzstājas ar
sagrābstītiem politiskas dabas argumentiem. Tādā
kārtā viņilaukstrādnieku stāvokli, kas pēdējos ga-
dos sakarā ar lauksaimniecības politiku, par kuru
es jau aizrādīju, ir ārkārtīgi pasliktinājies, pasliktina
vel lielākā mērā.

Laukstrādnieku algas pēdējos gados ir ārkārtī-
gi kritušās. Tas sakāms gan par gada strādniekiem,
gan arī par vasaras- strādnieku algām.

Pēdējos 3 gados pēc tiem pašiem statistiskās
pārvaldes datiem laukstrādnieku algas ir samazinā-
jušas tādā pakāpenībā: 1930. gadā alga kopā ar
naturālijām- bija 487 lati, 1931. gadā -— 471 lats,
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1932. gadā — 313 latu, bet 1933. gada ta caurmē-
rā ir samazinājusies vel vairāk. Taspatssakams
par laukstradnieču algām. Statistiskas pārvaldes
datos varam konstatēt, ka laukstrādnieku un_ lauk-
stradnieču algas pēdējos gados ir samazinājušas,
sākot no 30%—35%, līdz 50%i un 60%i atsevišķos
Latvijas apgabalos.

Ja tas tā ir attiecībā uz laukstrādnieku
^

darba
atrašanas iespējām un attiecība uz laukstrādnieku
algām, tad, kungi, atļaujiet dot atbildi, kapec lauk-
strādnieki klejo no pagasta uz pagastu, kapec lauk-
strādnieki uz laukiem nevar atrast patvērumu il-
gāku laiku.

Tomēr šie nav vienīgie iemesli, kapec lauku
darba laužu dzīves apstākli ir tādi, kas viņus spiež
pārvietoties. Mēs esam daudzkārt konstatējuši, ka
lauksaimnieki precētus kalpus ne labprāt ņem: pre-
tim. Maz ir tādu lauksaimnieku, kas pieņem darba
ģimenes cilvēkus. Laukstrādnieks, ja viņš grib dzī-
vot uz laukiem, ir nolemts dzīvei bez ģimenes._ At-
kal es gribu teikt, ka mūsu pilsoniskie kulturtreģeri
un patrioti, kas loti daudz runa par_ ģimenes- svē-
tumu un ģimenes atbalstīšanu, prakse dara visu ie-
spējamo, lai laukstrādnieks netiktu pie ģimenes, bet,
ja viņš pie ģimenes k ticis,_ lai viņam' uz laukiem
vairs patvēruma nebūtu. Ta ir tik pazīstama pa-
rādība, ka tuvāk pie tās pakavēties nevajaga. Visi
tie, kam ir sakars ar laukiem, zinas, ka šī tendence
pēdējos gados Zemgalē, Vidzeme un arī Kurzeme ir
izvērtusies loti plašos apmēros. _ Ja lauksaimnieki
izvairās no gada strādniekiem, pec iespējas arī no
sezonas strādniekiem un pieņem tikai dienas strād-
niekus, ne mazākā mērā viņi _ izvairās no strādnie-
kiem ar ģimeni. Šī iemesla, del liela dala laukstrād-
nieku, sevišķi ģimenes cilvēki, nevar uz laukiem' at-
rast darbu, un patvērumu.

Es domāju, ka to_ konstatēs arī_ paši lauksaim-
nieki, vecsaimnieku pārstāvji Saeima, ja viņi gribēs
būt objektīvi. Jūs varat sacīt, kāpēc lauksaimnie-
ki to dara, jo tas ir viņu. interesēs, bet fakts ir, ka
tāpēc laukstrādnieki bēg uz pilsētām.

Jūs teiksit, ka lauksaimniekiem^ pašiem: stāvo-
klis ir loti grūts. Par to varam- runāt cita sakarība,
bet nepareizi ir uzvelt par to atbildību laukstrādnie-
kiem. 100.000 cilvēku katru gadu pārvietojas

^
klejo

no viena pagasta uz otru. Laukstrādnieki pārvēr-
šas sezonas- un dienas strādniekos.

Pastāv likums par laukstrādnieku ģimeņu māji-
ņu celšanu. Kā par brīnumu visus pēdējos gadus
pilsoniskās valdības nav atzinušas par vajadzīgu šo
likumu realizēt. Pastāv noteikumi — pārgrozī-
jumi lauku būvniecības likuma, ka _tie vecsaimnieki,
kas vēlas dabūt būvkokus- laukstrādnieku dzīvokļu
uzlabošanai, var tos saņemt par 1h takses cenas,
gluži tāpat kā jaunsaimnieki. Arī šos noteikumus
vecsaimnieki tik pat kā nav izmantojuši. Jus va-
rat prasīt Zemkopības ministrijai, vai tas ta ir, un
jūs dabūsit atbildi, ka tas tiešām ta ir. Laukstrād-
nieku dzīvokļu jautājumu vecsaimnieki nav kārto-
juši arī tad, kad likums_ viņiem piešķir zi-namus at-
vieglojumus. Tā tad_ jāsaka, ka likums par lauk-
strādnieku ģimeņu mājiņām- nekust no vietas.

Pa šiem gadiem mums vairākkārtīgi ir nācies
pieskarties laukstrādnieku ģimeņu mājiņu jautāju-
mam:. Mums šķiet, ka pašu lauksaimnieku intere-
sēs būtu gādāt par to, lai uz laukiem celtu laukstrād-
nieku ģimeņu mājiņas, jo tad vismaz vienai daļai
laukstrādnieku — ģimenes cilvēkiem- būtu iespē-
jams atrast pajumti uz laukiem un arī nepieciešamo
pārtiku tai laikā, kad viņš kā sezonas strādnieks _uz
laukiem varbūt nevar atrast darbu. Tad laukstrād-
niekam, kam gadu gadā jāklejo no pagasta uz mie-
stu un no miesta uz pagastu, nebūtu jabutklaidonim,

kam ar spieķi rokā, dažreiz pat vairāk reižu gada,
jāmeklē jauna darba vieta, jāmeklē vieta, kur atrast
eksistences līdzekļus. Visas _ līdzšinējas pilsoniskas

.valdības šai jautājuma tomēr neko nav devušas.
Viņas nav neko darījušas, lai ģimeņu mājiņu celša-
na virzītos uz priekšu,

No labā spārna mēs esam dzirdējusi vienu otru
reizi kautrīgas atzīmes par to, kapec viņi ir pret
ģimeņu mājiņu celšanu. Te jau no Alberinga kunga
laikiem cirkulē tāds spārnots izteiciens par so lietu,
proti: ģimeņu mājiņu celšana radīšot tikai jaunu
plašu zirgu zagļu kategoriju. Ja uzcelšot laukstrād-
nieku ģimeņu mājiņas ar 3—4 ha lielu zemes platību,
tad taču laukstrādnieks-, kas mitīšot šāda mājiņa,
nevarēšot uzturēt ne sevi, ne savu ģimeni. Tapec
viņš gribot negribot būšot spiests ķerties pie neli-
kumīgiem līdzekļiem, lai sagādātu sev eksistences
iespējamību. Zemnieku savienība, acimredzot, vel
šobrīd pieiet šim jautājumam^

no šī
viedokļa, un viņu

neinteresē, lai iespējami lielāku skaitu laukstrādnie-
ku saistītu uz laukiem. Tad, kad viņi runa par šim
ģimeņu mājiņām, viņiem _telojas_acu priekša tikai
zirgu zagli; turpretim tāproblēma, par kuru viņi
bieži runā, ka tā ir laukstrādnieku lauņa griba, ja vi-
ņi negrib palikt uz laukiem, ja viņi beg uz pilsētām,
meklēdami tur ērtības, un ka šīs ērtības- viņiem
sniedz Tautas labklājības ministrija —, netiek at-
risināta. Ar pārējas formulu mes no jauna aplieci-
nājām, ka šīs ģimeņu mājiņas ceļamas uz fonda ze-
mes; jūs varat nometināt uz laukiem_ plašus- lauk-
strādnieku kadrus, kas sezonas laika, kad jums
strādnieki vajadzīgi, jums būtu pieietam!.

Nē, lauksaimniekiem, acimredzot, bail no tā-
diem strādniekiem, kuriem uz Jaukiem ir pašiem sa-
va pajumte, jo viņi ir patstāvīgāki, neatkarīgāki.
Šis strādnieks nebūs- tāds ka no Lietuvas ievestais
bezdarbnieks-laukstrādnieks, kuram var diktēt no-
teikumus, kādi lauksaimniekam patīk. Laukstrād-
nieks, kuram ir eksistences- minimums un pajumte,
kurš nav gluži grāvmalā izsviests, jau var uzstā-
dīt savas prasības. No šī viedokļa zemnieku-savie-
nībai šī polītika par laukstrādnieku ģimeņu m-ajlņam
nav pieņemama; tāpēc līdz šai dienai likums par
ģimeņu mājiņu celšanu laukstrādniekiem nevirzas no
vietas.

Cik man zināms, pedeja gadā Tautas labklājī-
bas ministrija — vismaz viņas atbildīgie darbinie-
ki — ir mēģinājuši izvirzīt šo jautājumu no sastin-
guma, kurā tas pašlaik atrodas. Daži inteliģentie
bezdarbnieki, techniķi-inženieri, kuri strada Tautas
labklājības ministrijas sabiedriskos darbos un meža
darbos, ir izstrādājuši_ sīkus projektus par šīm lauk-
strādnieku ģimeņu mājiņām. Ir standartizets_ lauk-
strādnieku ģimeņu mājiņu tips, ir sīki aprēķināta un
pārbaudīta viņu izmaksa; un ja valdība_ gribētu šo-
brīd šo lietu virzīt uz pjriekšu, viņai būtu viegli jo
viegli šos izstrādātos plānus realizēt. _ Pec šiem iz-
strādātajiem projektiem viens laukstrādnieka ģime-
nes mājiņas komplekts, t. i. dzīvojama eka un saim-
niecības ēka, izmaksātu ne vairāk par 1200 latu. Ta
būtu tāda ģimenes mājiņa, kur _butu 2 istabas, vir-
tuve un viena maza piebūve klāt lopiem. Tas būtu
vismaz tas nepieciešamais tam, lai viens laukstrād-
nieks varētu nomesties uz vietas un uzsākt tur kaut
vai uz 3 vai 4 hektāriem zemes pamazam eksistēt,
piepelnoties klāt no dažādiem gadījuma darbiem
savā tuvākā apkārtnē.

Tā tad, kā jau teicu, projekti ir izstrādāti, pa-
stāv ari attiecīgs likums, vēl nesen atpakaļ ir pie-
ņemta arī attiecīga Saeimas- pārejas formula par
laukstrādnieku ģimeņu mājiņu celšanu; tomer_valsts
budžetā ģimeņu mājiņu celšanai nav paredzēts ne-
viens santims.
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Es negribu nākt šeit ar pārspīlētām prasībām
ģimeņu mājiņu celšanas jautājumā, es negribu šeit
nākt ar kādiem ārkārtējiem un radikāliem priekšli-
kumiem šai ziņā; bet lai vismaz Tautas labklājības
ministrijai būtu zināmas summas, -lai viņa jau tuvā-
kā nākotnē varētu uzcelt vismaz tūkstoti ģimeņu
mājiņu, ja centrālā zemes ierīcības komiteja ieradī-
tu attiecīgu fonda zemi, uz kuras šīs mājiņas varētu
uzcelt. Es iesniegšu šai ziņā samērā šauru priekš-
likumu, lai šai ģimeņu mājiņu lietā novērstu to sa-
stingumu, kāds tur pašreiz pastāv, lai dotu kādu vir-
zienu, un pakāpeniski gadu no gada šī lieta tiktu iz-
veidota. Es iesniedzu priekšlikumu šai vajadzībai
pagaidām a.signēt 1.200.000 latu, kas būtu vajadzīgs
tās šaurākās programmas realizēšanai, proti — tuk-
stots laukstrādnieku ģimeņu mājiņu, celšanai nākošajā
gadā. Tas nav pārspīlēti liels ģimeņu mājiņu skaits.
Arī tā summa nav pārāk liela.

Es domāju, ja vienā daļā pilsonības- Augstajā
namā rastos, tā pārliecība, ka tāda kārta vismaz pa
daļai iespējams racionāli kārtot laukstrādnieku jau-
tājumu, tad, varbūt, arī šeit Saeima varētu rasties
vairākums-, lai šo priekšlikumu pieņemtu, lai gan
mana cerība un pārliecība šobrīd ne ar ko nav moti-
vēta un nav apstiprināta, Es domāju, ka labais
spārns un arī tagadējā valdība, acimredzot, stāv uz
tā viedokļa, uz kāda visus šos pēdējos gadus ir no-
stājusies zemnieku savienība._ Viņi_ baidās no šīm
ģimeņu mājiņām un tās neveļas, tapec likums līdz
šai dienai paliek uz papīra; bet, kungi, es domāju,
ka šai problēmai bus jāpieiet klāt, es domāju, ka
katram lauksaimniekam, ^ ja viņš kaut cik nopietni
grib pieskarties šim jautājumam, bus jāsaprot, ka ci-
tā ceļā laukstrādniekuproblemu kaut cik jūtami un
vismaz ciešami atrisināt nebūs iespējams.

Ne tikai dzīves apstākli ir tie, kasbez visiem
jau minētajiem, motīviem, kurus jau agrāk konstatē-
ju, padara laukstrādnieku stāvokli nepanesamu un
viņa eksistenci uz laukiem neiespējamu, ne tikai šie
apstākli vien viņu nesaista uz laukiem, bet arī visi
pārējie dzīves un darba apstaklilaukstradniekiem ir
pilnīgi nepanesami. Ir taisni pārsteidzoši, cik akli
un, es teikšu vairāk, cik stulbi ļoti bieži pieiet šim
jautājumam zemnieku savienības runātāji, no kuriem
mums nākas dzirdēt pārmetumus pilsētniekiem par
to, ka viņiem esot tik daudz dažādu labierīcību, bet
uz laukiem to neesot. Katrreiz, kad ir kaut viens
sīkāks jautājums, kas kārto labierīcības uz laukiem,
mūžīgi redzam, ka tie paši vecsaimnieki gada par to,
lai šie priekšlikumi tiktu noraidīti. Zemnieku sa-
vienības runātāji gādā par to,_ lai labierīcības, par
kurām ar skaudību pūlas runat_ lauksaimnieku sa-
pulcēs, lai rīdītu pret pilsētu strādniekiem: un iedzī-
votājiem — lai tās uz laukiem netiktu realizētas.
Viņi ne tikai nekā nedara uz laukiem, lai darba un
dzīves apstākļus uzlabotu, bet pūlas tos padarīt vel
cļļļ/'fntrļļC,

Bez tā, ka jau minēju, man vēl jāatsaucas, pie-
mēram, uz lauku iedzīvotāju ārstēšanas likumu. Ka
jums zināms, kungi, lauku iedzīvotāju ārstēšanas
noteikumi ir gaužām- neapskaužami. Tie ir daudz
un daudzkārt sliktāki neka algas darbiniekiem pil-
sētās, kur ir slimo kases. Kad nu mums vecsaim-
nieku pārstāvji nāk un pārmet — kas tad pilsētas
nekaišot, tur esot slimo kases.bet uz laukiem tadu
neesot, un kad mēs sakām: lūdzu, gādāsim- par to,
lai slimo kases būtu arī uz laukiem — tad para-
sti par to negrib ne dzirdēt. ; _

Pašreiz mums ir loti kropls laukstrādnieku ār-
stēšanas likums, un taisni ka par brīnumu pedeja
gadā pat šis kroplais likums par lauku iedzīvotāju
ārstēšanu uz tagadējās valdības, uz tautas labklājī-
bas ministra kunga priekšlikumu ar zemnieku savie-

nības gādību tika vēl vairāk sakroplots,_ Sini bu-
džetā redzam samazinātas pat tas niecīgas summas
lauku iedzīvotāju ārstēšanai, kas bija pagājušajā ga-
dā. Ar tagadējās valdības grozījumu, kas izdots
satversmes 81. panta kārtība, no valsts piemaksām
lauku iedzīvotāju ārstēšanai ir strīpots- vairāk ka
pusmilions latu. Tur ir sašaurinājumi, kas attiecas
pa daļai arī uz lauku saimniekiem, ir ari sašaurinā-
jumi, kas attiecas taisni-uz laukstrādniekiem. Paga-
stu pašvaldībām tiesības ārstēšanas

^
gadījumos- iz-

dot mazturības apliecību ir liela mēra sašaurinātas.
Kad šos pārgrozījumus- pirmo reizi nodeva so-

ciālās likumdošanas kommisijai, zemnieku savienī-
bas pārstāvis — Bērziņa kungs atteicās but par
referentu šiem valdības pārgrozījumiem, motivējot
to tā, ka zemnieku savienības pārstāvji nevarot pie-
krist tam, ka_ lauku iedzīvotāju ārstēšanas noteiku-
mus pasliktinātu ar viņu palīdzību.

Toreiz tas neizgāja cauri; bet pec paris-_ mē-
nešiem tautas labklājības ministris Rubulis- pēdēja
starpsesiju laikā satversmes 81. panta kartība iz-
deva noleikumus par lauku iedzīvotāju ārstēšanas
pasliktināšanu. Tad neviens- zemnieku savienības
pārstāvis — ne Bērziņa kungs, ne Gailīša kungs,
kuri toreiz sociālās likumdošanas, kommisijā ceļa
iebildumus pret lauku iedzīvotāju ārstēšanas paslik-
tināšanu, muti neatvēra un bija pilnīgi miera. Vi-
ņiem kā turīgo lauksaimnieku pārstāvjiem, acīmre-
dzot, nemaz nerūp tas, lai lauku iedzīvotāju: ārstē-
šanas noteikumus nepasliktinātu, jo viņi ar nelai-
mēm uz laukiem tāpat tiks gala; turpretim: maz-
zemniekiem, gājējiem un amatniekiem, tas bus loti
stipri sajūtams, uz viņu pleciem gulsies ļoti lielas
grūtības. , , .

Tā tad jūs, kungi, kas skaitāties par lauksaim-
nieku pārstāvjiem, ,acimredzot,_ nepavisam nevēla-
ties, lai darba apstākļus un sociālos apstākļus uz lau-
kiem padarītu kaut cik ciešamus, bet jus darāt visu
iespējamo, lai sadzīves apstākļus uz laukiem, vel pa-
sliktinātu. Tādā kārtā jus- paši veicināt cilvēku bēg-
šanu no laukiem uz pilsētām. Ja kāds ir pelnījis
pārmetumus šinī jautājuma, tad pirmā un galvena '
kārtā tie jāvēršpret pašu pilsonību un turīgiem lauk-
saimniekiem, jo viņi ar savam rokam: darba apstā-
kļus un arī sociālos apstākļus uz Jaukiem' ir paslik-
tinājuši, nelīgstot laukstrādniekus uz ilgu laiku un
samazinot viņu, darba algas par 50%—60%_, ka ari
negādājot par laukstrādnieku dzīvokļiem:; tāpat ne-
gādā arī par kaut cik pieņemamu lauku iedzīvotāju
ārstēšanu. Viņi paši ir darījuši visu iespējamo, lai
laukstrādnieku, stāvoklis_ būtu pavisam neciešams,
un lai viņi meklētu patvērumu kaut kur citur.

Tikdaudz par laukstrādniekiem, par kuriem,
man šķiet, šie visi minētie dati deva pietiekoši skai-
dru liecību. Tāds šobrīd ir izveidojies stāvoklis uz
laukiem. Šie dati ir pavisam objektīvi. Es domāju,
ja pilsonība gribētu ar tiem rēķināties, viņai būtu
pavisam- citādi jāpieiet bezdarba problēmai lauku ap-
stākļos. '

Tālāk man jāmin daži dati par bezdarba prob-
lēmu- pilsētās. Šeit tā nepavisam nav atrisināta nor-
mālāk kā attiecībā uz laukstra_dniekiem. Ka jau
minēju, pilsētās bezdarbnieku pēdējos gados mums
ir bijis reģistrēts ap 40.000 cilvēku. Nodarbināta uz
īsu laiku ir bijusi kāda ceturta, labos gados — kā-
da trešā daļa. Algas šinīs sabiedriskos darbos, ko
ir rīkojušas pilsētas, parasti ir bļjušas zemākas ne-
kā caurmēra dienas algas, un tapec visas pilsoņu
vaimanas, ka šie sabiedriskie darin bezdarbniekus
gaužām interesējot, ka viņi taisni tapec nemeklējot
darbu privātā darba tirgu, ir pavisam aplami.

Pilsētu bezdarba problēmu valdība pēdējos- ga-
dos ir mēģinājusi novelt no saviem pleciem: un uz-
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velt pašiem algas darbiniekiem. Kā jūs zināt, valsts
budžetā sabiedriskiem darbiem- parasti ir bijušas pa-
redzētas ārkārtīgi mazas summas. Šīs valsts pie-
maksas sabiedriskiem1 darbiem parasti ir svārstīju-
šās no pusotra miljona līdz apmērāmi 2 vai 21f2 mil-
joniem latu. Katru gadu valdība un Tautas labklā-
jības m-inistrija ir bijusi spiesta atzīt, ka, nodarbinot
bezdarbniekus arī sašaurinātos apmēros, ir jāizdod
3—4 reizes vairāk nekā budžetā paredzēts. Tā tad,
pretēji visām tieksmēm uzņemt budžetā iespējami
mazāku dalu, lai tādā kārtā mēģinātu bezdarbnie-
kus nekārdināt tiekties uz pilsētu, jo tur valsts bu-
džetā it kā uzņemtas- lielas summas, kuras paredzē-
tas viņu nodarbināšanai, valdība tomēr nav varējusi
tikt galā ar šīm summām, un ir bijuši jāmeklē kādi
papildu līdzekli, lai varētu nodarbināt kaut niecīgu
daļu šo bezdarbnieku.

Bet ar to tai lietai- nav pieticis. Valdība ir iz-
gudrojusi jaunu likumu, kas mums tagad pastāv jau
dažus gadus, proti — likumu par bezdarba ap-
karošanas fondu. Ar šo likumu viss smagums- bez-
darba apkarošanā no valsts pleciem ir novelts uz
pašu algoto darbinieku pleciem.

Lai rādītu, ka tas tiešām 1tā ir, es jums minēšu
kalkulāciju, ko pati Tautas labklājības ministrija ir
uzmetusi 1933/34. budžeta gadam1.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): De-
putāt Dukur, Jūsu runas laiks ir izbeidzies, bet ir
iesniegts priekšlikums- —

deputātam Dukuram pagarināt runas laiku par vienu
stundu.

Iebildumu nav? Tas pieņemts. —?
Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekšā šo sēdi slēgt.

Iebildumu nav? Tas pieņemts —

Personīga lieta vel var dabūt vardu deputāts
Bērziņš. Vārds deputātam Bērziņam.

J. Bērziņš (zemnieku savienība): Godātie de-
putātu kungi! Stils nav Šterna kunga stiprā puse.
Taisni šis stils ir tas, kas mani spiež kāpt Saeimas
katedrā otrreiz un ņemt vārdu personīgā lietā.

Pirmkārt, Šterna kungs te teica, ka es esot
Firksa kunga sulainis. Šterna kungs, nekad es ne-
esmu bijis Firksa kunga sulainis, jo nekad neesmu
gājis pie viņa ar kādiem piedāvājumiem ne tādā, ne
citādā veidā. Man gan ir zināmi citi cilvēki, kas
to ir darījuši; proti, kā jau minētā vēstulē ir teikts
— Šterna kungs ar savu Kurzemes lauksaimnieku
centrālbiedrību ir gājuši pie viņa ar šādu piedāvā-
jumu. Šterna kungs, minētais vārds, varbūt, drī-
zāk būtu Jums piemērojams. Es to gan neesmu tei-
cis un nesaku to arī tagad, bet uz Jūsu asiem pār-
metumiem- atjaujiet arī man atbildēt ar līdzīgiem
pārmetumiem.

Ja Šterna kungam patīk līdzīgi izteicieni, tad
ari es varu atbildēt, ka tanī laikā, kad minoritātēm
ir doti šie likumi, Saeimā nebija dažādu bērziņu,
bet bija dažādi šterni. Es saku: lai grūti tādus
vārdus lietot — man jāatbild Šterna kungam lī-
dzīgiem izteicieniem.

Beidzot Šterna kunp"S teica, ka par spīti dažā-
diem bērziņiem un firksiem Latvijas; valsts pastāvēs.
Tas tiesa — Latvijas valsts pastāvēs; bet viņa
pastāvēs ne par spīti dažādiem, firksiem: un dažā-
diem- bērziņiem, bettāpēc, ka to vēlas latviešu tau-
ta. Latvija ir, un būs, un pastāvēs arī par spīti da-
žādiem' šterniem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Nākošā sē-
de būs šodien, pīkst. 17.

Šī sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 14.12.)

VI sesijas 28. sēde 1933. gada 4. jūlija.
(Atklāta pīkst. 17.04.)
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Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; ministru
prezidenta atbilde uz deputāta F. Berga u. c. iesnieg-
to jautājumu; pēc tam turpināsies jau agrāk izsludi-
nātā dienas kārtība, papildināta ar papildinājumu
muitas tarifos, pārgrozījumu likumā par zvejniecības
veicināšanas fondu, pārgrozījumiem un papildināju-
miem likumā par spirta piejaukšanu degvielām, liku-
mu par soda naudas apmēru no nokavētiem valsts
un pašvaldības nodokļu, nodevu un citiem publiski
tiesiska rakstura maksājumiem,pārgrozījumiem mui-
tas tarifos-, pārgrozījumu nodokļu nolikumā, Saeimas
deputātu, lietu izmeklēšanas kommisijās atzinumu,
pārgrozījumu pilsētu pašvaldības_ likumā, pārgrozī-
jumiem kriminālprocesa likumā, valsts budžetu
1933./34. saimniecības gadam un tautas izglītības li-

kumu. —?
Pie dienas kārtības vispirms deputāts V. Šlakans

liek priekšā —•
šīs Saeimas sēdes dienas kārtības 2. vietā likt valsts

budžetu.
Finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisi-

jās vārdā referents H. Dzelzītis liek priekšā —
15. dienas kārtības punktu — papildinājumu likumā_ par

aizdevumu procentu normu — likt dienas kārtības 3. vieta.
Tāpat finanču, tirdzniecības un rūpniecības kom-

misijās- vārdā referents H. Dzelzītis liek priekša —
16. dienas kārtības punktu — likumu par uzkrājušos līdz

1933. gada 1. aprīlim valsts nodokļu, nodevuun citu sīku pa-
rādu dzēšanu — likt dienas kārtības 4. vieta.

Beidzot finanču, tirdzniecības un rūpniecības
kommisijās vārdā referents H. Dzelzītis liek priekša

22. dienas kārtības punktu — likumu par soda naudas
apmēru no nakavētiem valsts un pašvaldības nodokļu, nodevu
un citiem publiski tiesiska rakstura maksājumiem — likt die-
nas kārtības 5. vietā.

Deputāts K. Pauluks liek priekšā —
uzņemt šīs sēdes dienas kārtībā likumprojektu — pārgro-

zījums likumā par dažu noziedzīgu nodarījumu pastiprinātu ap-
karošanu.

Šo likumprojektu var uzņemt šīs sēdes dienas
kārtībā tikai tādā gadījumā, ja nevienam deputātam
nav pret to iebildumu. (Saucieni pa kreisi: „Ir
iebildumi!") Kreisais spārns cel iebildumus. Depu-
tāta Pauluka priekšlikums atkrīt.

Pie deputāta Šlakana priekšlikuma.— valsts bu-
džetu likt dienas kārtības 2. vietā — vārds deputā-
tam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti ! Mums nav saprotama tā kārtība, pie kuras ta-
gad grib pieturēties valdības pārstāvji ar koalicijas
vairākumu, jau trei_ šo reizi likdami priekša budžetu
apspriest tanīs sēdēs, kuras nolemtas likumu izska-
tīšanai. Nekādi motīvi un paskaidrojumi par to, kā-
pēc šādu kārtību, prasa, nav doti. Deputātu kungi,
jums visiem ir zināms, ka mēs frakciju padome vie-
nojāmies otrdienu un piektdienu vakara sēdes nolikt
likumprojektu izskatīšanai. Šī_kartība ir Saeima ak-
ceptēta, un Saeima to nav atcēlusi; tapec katru reizi
par jaunu likt priekšā atcelt šīs likumdošanas sēdes
un apspriest budžetu — tas mums nav pieņemams.

Ievērojot to, ka dienas kartība ir vesela rinda
likumprojektu, kuri ir loti svarīgi visiem iedzīvota-
jiem, bet kuriem koalicijas vairākums grib tikt ga-
rām, mēs liekam priekšā sēdi pārtraukt un sasaukt
ārkārtēju frakciju padomes sēdi šo jautājumu pārru-
nāšanai, jo te ir konstatējama pilnīga frakciju pado-
mes lēmuma anullēšana, rīkojoties citādi bez frakci-
ju padomes lēmuma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Sakarā ar deputāta
Šlakana priekšlikumu — valsts _ budžetu 1933./34.
saimniecības gadam likt dienas kartības 2. vieta —
deputāti V. Bastjānis, F. Menderis un A. Rudevics ir
iesnieguši priekšlikumu:

,.Saeima nolemj sasaukt tūlīt frakciju padomes ārkārtēju
sēdi."

Vai pie šī priekšlikuma kāds vēlētos vārdu?
Vārdu neviens nevēlas. Lieku deputāta Bastjaņa u.
c. iesniegto priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu pa-
celties tos, kas ir par frakciju padomes sēdes sasauk-
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret frakci-
ju padomes sēdes sasaukšanu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Atturējušos nav. Par deputā-
ta Bastjaņa u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas 38
balsis, pret — 27 balsis. Priekšlikums pieņemts. —
Prezidijs liek priekšā sēdi pārtraukt uz pusstundu un
lūdz frakciju padomes locekļus sapulcēties uz sēdi
frakciju padomes telpās.

(Pārtraukums no pīkst. 17.11—17.39.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde turpi-
nās.

Mēs apstājāmies pie dienas kārtības-. Frakciju
padomes vairākums izsacījās par deputāta Šlakana
priekšlikumu — šinī sēdē pēc prezidija ziņojumiem
un ministru prezidenta atbildes apspriest valsts bu-
džetu. Vai Augstajam- namam būtu iebildumi pret šā-
du frakciju padomes lēmumu? Iebildumu nav. Tas
apstiprināts. — Dienas kārtība pieņemta.

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņo ju m i.

Ministru kabinets ir piesūtījis apgabaltiesas krī-
minālnodalas 7. jūnija tiesas sēdes protokola izrak-
stu par Saeimas deputātu Leonidu Jeršovu, apvaino-
tu uz sodu likumu 122. panta pirmās- daļas 2. punkta
otrās daļas pamata, un lūdz Saeimas piekrišanu, dro-
šībaslīdzekļa veida — paraksta par dzīves vietas ne-
mainīšanu — grozīšanai pret drošības_ naudas Ls
2000.— apmērā iemaksu un Jeršova turēšanu apcie-
tinājumā līdz minētās summas iemaksāšanai. Prezi-
dijs liek priekšā nodot šo lietu deputātu lietu izme-
klēšanas kommisijai. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
prezidija priekšlikumu. 5 balsojot pret, prezidija
priekšlikums pieņemts; lieta nodota deputātu lietu iz-
meklēšanas kommisijai.

Deputāti V. Bastjānis, A. Veckalns, A. Buševics
u. c. savā laikā iesnieguši steidzamu pieprasījumu mi-
nistru prezidentam, kas Augstajam namam ir jau iz-
dalīts. Lūdzu to nolasīt,

Sekretārs J. Kauliņš:
„Saeimas prezidijam.

Laipni lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu mūsu stei-
dzamu pieprasījumu ministru prezidentam.

Plašām strādnieku un citām darba laužu masām sava ve-
selības stāvokļa uzlabošanai un aizsargāšanai nepieciešamas
lētas zāles un citi medikamenti, it sevišķi šinī grutaj_a krizes
un bezdarba laikā, kāpēc valdības_ pienākums būtu gādāt par
to, lai dārgo zāļu cenas pazeminātos, un attiecīgas valdības
iestādes un ierēdņi spertu vļsus vajadzīgos solus pret zaļu un
citu medikamentu sadārdzinātajiem.

Patiesībā, turpretim, izradās pretējais. Tautas labklājī-
bas ministrijas farmācijas pārvaldes priekšnieks Pusbarnieks,
kura rīcība nav padota nekādai kontrolei, rūpējas nevis par
zāļu un citu medikamentu cenu- pazemināšanu, bet gan par to
sadārdzināšanu un privāto aptiekāru pelnās vairošanu uz tau-
tas veselības rēķina. Farmācijas pārvaldes priekšnieks nepie-
krīt un neatļauj Rīgas slimo kasu starpbirojam izgatavot zāles
iekšzemē un par lētām cenām pārdot _iedzīvotājiem, kas, starp
citu, dotu- arī valūtas ietaupījumu. Jāatzīmē, ka šo rīcību pil-
nos apmēros sedz tautas labklājības ministris.

To visu ievērojot, jautajam ministru prezidentam:
1) vai viņam ir zināma iepriekš minētā_ farmācijas pārval-

des priekšnieka Pusbarnieka kaitīga rīcība, un
2) ko viņš domā darīt, lai turpmāk aizsargātu iedzīvotājus

no Pusbarnieka kaitīgās ricibas, un valsts kasi no vel-
tīgas valūtas aizplūšanas.

Rīgā, 1933. g. 30. jūnijā.
Saeimas, deputāti: V. Bastjānis, A. Buševics,

P. Ulpe, H. Ķaupiņš, Fr. Menderis, J.
Celms, A. Veckalns, R. Dukurs, K. Dēķens,
Ed. Dzelzītis, K. Eliass.
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PriekšsedetajsP. Kalniņš: Vārds pieprasījuma
motivēšanai deputātam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti ! Visu pēdējo laiku Saeimas darbība ir veltīta
saimniecisko jautājumu kārtošanai, bet Saeimas vai-
rākums, būdams lauksaimniecisks, visu savu vērību
ir piegriezis dažādiem lauku likumiem, tos ir cēlis
uz augšu un pieņēmis, lai atvieglotu lauksaimnieku
stāvokli. Tanī paša laika ir viens cits jautājums, kas
skar visus, galvenā kārtā trūcīgos iedzīvotājus —
strādniekus, bezdarbniekus, amatniekus un citus, t. i.
veselības jautājums, kas pie mums ir iegājis tādā vir-
ziena, ka ir dota iespēja vienai personai rīkoties tā,
ka visi iedzīvotāji, sevišķi manis minētās trūcīgās šķi-
ras un grupas, cieš. Tas ir zāļu jautājums.

Kad pieņēma Tautas labklājības ministrijas sa-
tversmi, tad mēs,, sociāldemokrāti, aizrādījām, ka pie-
ņemot satversmē noteikumu, ka farmācijas valdi,
kura pārzina visas aptiekas_ un zāļu lietas, izņemot
no veselības departamenta pārzinās un nododot mini-
strim, mes nodarītu netaisnību. Tas būs nenormāli
un nepielaižami, un tas novedīs pie ļoti bēdīgām se-
kām. Skaidrs, ka ministris nav un nevar būt aptie-
kārs, kas pazīst zāles un zāļu sastāvu. Ja farmāci-
jas valdes priekšnieku, kam padota visa zāļu nozare
valstī, padod ministrim, kurš var arī būt tāda perso-
na, ^kas no zālēm nekā nesaprot — tas ir pilnīgi pie-
laižams. Ar to radīsies pilnīgi neiespējams stāvoklis,
jo veselības departamentam nebūs nekādas iespējas-
par zalem lemt un dot norādījumus farmācijas valdei.
Saeimas vairākums toreiz mums nepiekrita, bet izņē-
ma farmacļjas valdino veselības departamenta pār-
zinās, atstājot to kā patstāvīgu iestādi. Sekas jau
tagad ir redzamas, — Kādas tās ir? Man, depu-
tātu kungi, jāsaka, ka šinī nozarē notiek neticamas
lietas. Taču liekas, ka katram ir skaidrs un sapro-
tams, kakatra tāda rīcība un katrs priekšlikums, kas
grib panākt zāļu cenu palētināšanu Latvijā, būtu ap-
sveicams; tāpat būtu apsveicami visi tie priekšliku-
mi, kas grib panākt importēto zāļu lietošanas sama-
zināšanu un pavairot_vietējo zāļu lietošanu, ja tās nav
sliktākas par importētām zālēm. Vietējām zālēm jā-
dod priekšroka, ar ko aiztaupās ari valūta. Bet ko
mes šodien piedzīvojām?

Ārstu sapulces, slimo kasu dalībnieku sapulces
un slimo kasu iestādes, kas speciāli pārzina zāļu jau-
tājumu, ir likušas priekšā Tautas labklājības ministri-
ja farmācijas valdeļ un lūgušas atļauju dot viņām ie-
spēju viņu gatavotās zāles, kūpas analizējot izrādās
tikpat labas ka ārzemju zāles, atļaut laist pārdošanā
par Ietāku cenu. Šie priekšlikumi sastop farmācijas
valdē asus protestus, un farmācijas pārvaldes priekš-
nieks Pusbarnieks_ veselā virknē gadījumu nepavi-
sam nepielaiž šīs zāles pārdošanā par Rīgas slimo ka-
su starpbiroja noteiktajām cenām, jo šis starpbirojs
pats_ tas zāles izgatavojis. Faktiski tā ir. Par to es
runāju budžeta kommisiijā. Ir bijusi vesela virkne ie-
sniegumu no slimo kasu aptiekām un iedzīvotāju: no-
rādījumi par šo rīcību, bet bez rezultātiem, jo kom-
misijās balsu vairākums sedz Pusbarnieka kungu, at-
zīstot, ka viņa darbībā ir kļūdas, Budžeta kommi-
jabalsu vairākums bija par to, lai šis kungs vēl turp-
māk paliktu savā amatā.

Es šeit negribu tikai apgalvot, bet gribu minēt ari
konkrētus faktus. Es celšu Saeimai, priekšā attiecīgu
Rīgas slimo kasu starpbiroja iesniegumu. Šinī starp-
biroja ir apvienotas gandrīz visas — kā pilsoniskās,
tā citas — Rīgas slimo kases. Slimo kasu starpbiroja
pārvaldē ir ne tikai strādnieku, bet arī pilsoņu pār-
stāvji. Šis slimo kasu starpbirojs, kas pārzina ārst-
niecības līdzekļu izgatavošanu, ir iesniedzis graujo-

šus faktus par Pusbarnieka rīcību. Atļaujiet minēt
tikai dažas šī dokumenta vietas!

Slimo kasu starpbirojs raksta tā: „Kad saim-
nieciskās grūtības visā valstī iespaidoja arī slimo ka-
ses un samazināja viņu ienākumus, kasēm bija ļoti
ierobežots budžets-, ko vajadzēja attiecināt arī uz
ārstēšanas izdevumiem. Šo izdevumu samazināša-
nas nolūkā sasauktajā ārstu apspriedē izskanēja vien-
prātīga doma ārzemju patentlīdzeklus atvietot ar pa-
šu ražojumiem;. Šinī sakarībā Rīgas slimo kasu starp-
birojs, kas apgādā slimo kasu darbiniekus un ģime-
nes locekļus ar zālēm, savā 6 aptieku centralizētā
techniski modernā laboratorijā uz piedzīvojušu ārstu
speciālistu ieteikumu 1931. gada rudenī no zinātniski
pārbaudītiem materiāliem sāka izgatavot vairāk ārst-
niecības līdzekļu par ievērojami zemām cenām, pa-
tentējot tos ar zīmi SKA. Lielais pieprasījums pie-
rāda, ka šie ārstniecības līdzekļi ārstu un slimnieku
starpā ir ieguvuši atzinību. Tāpēc ārzemju fabrikātu
patēriņš ir strauji samazinājies. Tā kā ārzemju
fabrikāti ir daudz dārgāki par mūsu preparātiem, tad
šo ārzemju preparātu atvietošana ar vietējiem ir ie-
vērojami samazinājusi budžetu un arī sagādājusi ie-
vērojamus ietaupījumus ārzemju valūtas krājumos".

Te minēta vesela rinda cenu starpību starp iden-
tiskiem ārzemju preparātiem un vietējiem. Es neap-
grūtināšu Augsto namu ar šo preparātu saraksta no-
lasīšanu, bet minēšu tikai attiecīgo preparātu cenu
starpību. Te, piemēram, kāda iekšzemes preparāta
cena ir_Ls- 2.25, bet ārzemju — Ls 4.50; tālāk vietējā
preparāta cena Ls 0.45, ārzemju — Ls 1.80; vēl tālāk
— 1.20 un 4.50, Ls 3.— un Ls 10.—. Šādu piemēru te
irdaudz, bet, kā jau teicu, es visus nenosaukšu; ja
kāds no deputātu kungiem par to interesējas, var
griezties pie manis.

Vai jūs, kungi, varat iedomāties, ka kādam, kas
ir izgatavojis kādu preparātu, laižot to tirgū, neļauj
preparātu pārdot^ par viņa paša noteikto lēto cenu,
bet piespiež to pārdot par dārgo — tiklab slimo kasu
savienības aptiekās, kā arī citur? Nevienam nesa-
protamu iemeslu dēļ farmācijas pārvaldes priekš-
nieks Pusbarnieka kungs to tomēr dara. Visus priekš-
likumus, kas grib panākt zāļu palētināšanu, nelaiž
dienas kartībā, bet marinē gadiem ilgi. Šāda rīcība
veicina_ valūtas aizpludināšanu.

Mēs redzam, kungi, kur ir tā aizmugure, kur tas
suns aprakts. _ Viss slēpjas privātās aptiekās. Izrā-
dās, ka prīvātājn aptiekām, lai gūtu lielāku peļņu, nav
izdevīgi patērēt vietējos ražojumus-, bet ir izdevīgi
pārdot dārgos_ ārzemju ražojumus. Lūk, šī iemesla
deļ ka privātās aptiekas, tā viņu organizācijas uz-
stājas pret patentlīdzekļu pagatavošanu mūsu pašu
zeme. Pusbarnieka kungs ir šo organizāciju padevī-
gais kalps; viņam nav nekāda daļa par tautas vese-
lību, viņam nav nekāda dala par lētām zālēm, —
viņš tikai zina pavajrot privāto uzņēmēju peļņu, un
io viņš arī dara. Tā tas velkas gadiem ilgi, un nav
neviena, kas viņam 1aizrādītu, ka farmācijas pārvaldē
viņam nav vietas; viņš var pāriet privātā organizā-
cija, tur viņam var būt vieta — tā būs cita darīša-
na; bet šeit viņam vietas nav.

Es domāju, kungi, ka dokuments, kuru es citēju,
kuru oficiāli ir iesniegusi un parakstījusi organizācija,
kas, ka teicu, nav vļenpusīgajo nav tā, ka tur būtu
apvienotas tikai stradnieciskās kases — tur apvie-
notas visas Rīgas slimo kases — šis dokuments pie-
rada, līdz kādai nejēdzībai var nonākt vienas iestā-
des priekšnieks, ja par viņu nav nekādas kontroles,
ja neviens viņam neaizrāda, lai viņš tā nerīkotos.

Negribu minēt vēl citus faktus, kas liecinātu, kā
rīkojas Pusbarnieka kungs; bet mēs iesniedzam šo
pieprasījumu valdībai, lai ministru prezidents, kuram
padoti visi ministri, mums atbildētu arī par Tautas
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labklājības ministriju, vaļ viņam ir zināms, ka taga-
dēja krizes laika, kad strādnieku masām ir tik ārkār-
tīgi grūts brīdis, nerunājot par bezdarbnieku posta
stāvokli, kadgruts stāvoklis ir ari visiem darbā eso-
šajiem_— ierēdņiem, intelligentiem un visiem' citiem',
kas dzīvo no savas darba algas, valsts ierēdnis tā rī-
kojas ar zaļu cenām. Darba algas pēdējā laikā ir vēl
samazinātas, līdz ar to smagāk ir sajūtams arī zāļu
jautājums. Tas neattiecas tikai uz pilsētu strādnie-
kiem vien — šis zāļu jautājums skar arī lauku inte-
reses.

Ir skaidrs, ka šeit saduras prīvāto aptiekāru in-
tereses ar Latvijas valsts iedzīvotāju — kā, pilsēt-
nieku, tā laucinieku interesēm. Vieni grib celt cenas
uz augšu, lai vairāk varētu nopelnīt, otri grib cenas
samazināt. Būtu jāpieņem, ja ir radusies organizāci-
ja, šai gadījumā starpbirojs, kas par lētu cenu paga-
tavo zāles, par kurām nebūt nevar teikt, ka tās būtu
sliktākās kā prīvāto aptiekāru pagatavotās zāles, bū-
tu jādomā, ka Tautas labklājības ministrija šādu or-
ganizāciju visiem līdzekļiem atbalstīs. Pretējā gadī-
jumā būtu jānāk šeit un jāpasaka, ka zāles ir sliktā-
kas; bet nē — to, deputātu kungi, nevar teikt, jo zā-
les ir labas. Ja nu mākslīgā veidā grib panākt, lai
šīs zāles nepārdotu, mēģinot nolikt tām augstu cenu,
tad tas ir pilnīgi nepielaižami. Nav ciešams, ka viens
valsts ierēdnis tā rīkojas,

Mēs šo jautājumu uzskatām par ārkārtīgi sva-
rīgu tagadējā momentā un tāpēc iesniedzam piepra-
sījumu valdībai — steidzamu pieprasījumu

^
lai tā do-

tu atbildi, kāpēc tādu stāvokli cieš, kāpēc valdība
cieš savas iestādes priekšgalā personukuras vienī-
gais uzdevums ir sargāt prīvāto aptiekāru pelņas in-
tereses, bet kura nedomā sargāt Latvijas iedzīvotāju
veselību.

Šinī gadījumā es, deputātu kungi, gribetuvel pa-
teikt, ka tādas lietas kā zāļu jautājums gan būtu mo-
nopolizējamas, proti — zāļu jautājums jāņem valstij
savās rokās. Visiem tiem, kam ir bijušas kādas da-
rīšanas zāļu jautājumā, zina, ka ārzemju sindikāti un
fabrikas izgatavo visādus surrogatus-, sliktas zāles,
kuras šeit tiek izreklamētas ar lielam reklāmas bun-
gām,, ko dara šo zāļu importētāji, kāda kārta nopel-
not miljonus; viņi paliek bagāti, bet iedzīvotajiem la-
buma nav. Par to ir runāts Saeimas finanču kom-
misijā jau vairākkārtīgi. Veselības departamenta
pārstāvis ir norādījis uz veselu rindu dažādu medika-
mentu, kurus ieved no ārzemēm, kuri tomēr ir ne
tikai kaitīgi, bet arī nekam_ nederīgi, Šoskaitīgos lī-
dzekļus pārdod par augstam cenām, visādi izrekla-
mē, un arī ārsti tos raksta, lai saceltu cenas savam
receptēm, ko viņi dara veikalnieciskos nolūkos, ne-
vis tautas veselības nolūkos, Tapec arīzaļu jautā-
jums pašreizējā stāvoklī būtu monopolizējams, būtu
jāpārņemvalstij savās rokas.

Man, kungi, jums jāsaka, ka Latvija patere zāles
par veseliem 8 miljoniem latu gada. Šis zaļu_pate-
riņa cipars liekas ļoti kolosāls, bet to ir

^
aprēķinājušas

kompetentas personas — ārsti, kas stāv dažu iestā-
žu priekšgalā un šo lietu ļoti sīki pārzina. Protams.
Latvijas pirmajos pastāvēšanas gados zaļu patēriņš
bija mazāks, bet kopsumma no 1920. līdz 1932. gadam
zāļu ir patērēts par 75 miljoniem latu. Tagad pedeja
laikā zāļu vidējais patēriņš ir par 8 miljoniem latu
gadā. Ja tagad pras-am, cik liela summa no_visiem
šiem 8 miljoniem latu krīt uz valsts rēķina, tapec ka
valsts ārstē valsts ierēdņus, arī _ lauciniekus, un valsts
pabalsti tiek doti arī slimo kasēm, tad iznāk, ka puse
no šiem 8 miljoniem' latu nāk _uz valsts rēķina. Tā
tad valsts šinī lietā ir augs-tākamera ieinteresēta, tā-
pēc valstij jāgādā, lai tas iestādes priekšgala, kur&
kārto zāļu jautājumu— farmācijas pārvaldes priekš-
galā nāk persona, kura tiešam grib sargāt tautas ve-

selību, bet ne prīvāto aptieķnieku maku intereses.
Šinī sakarībā mēs esam iesnieguši likumprojektu, kas
nodots kommisijai — grozīt Tautas labklājības mi-
nistrijas iekārtu tā, lai farmācijas pārvalde būtu pa-
dota veselības departamentam, jo tad arī veselības
departamenta direktors būtu atbildīgs par visu to,
kas notiek farmācijas pārvaldē. Protama lieta, ir ie-
spējams, ka viņš nepieļaus tādu rīcību, kāda tur no-
tiek tagad. Mēs visi zinām, ka tautas labklājības mi-
nistris kā kabineta loceklis ir aizņemts citās darīša-
nās, loti bieži ir pat ārzemju komandējumos un pa-
vada savu laiku citur, tā ka viņš faktiski pie šīs lietas
netiek klāt, un visu izpētīt viņam praktiski arī nav
iespējams. Ciest tādu kārtību, kāda pašreiz turpi-
nās, nav pareizi,

Aiz visiem šiem motīviem mēs savu pieprasīju-
mu uzskatām nar steidzamu un ceram, ka valdība
dos savu atbildi šodien vai citu reizi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pieprasījuma iesnie-
dzēji apzīmējuši pieprasījumu par steidzamu. Vai vē-
las kāds vārdu par steidzamību? Vārdu neviens ne-
vēlas, Nobalsošanā nāk vispirms steidzamība. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par steidzamību. Acīm re-
dzams vairākums, Steidzamība pieņemta. — Atklā-
judebates pēc būtības. Vārdu neviens nevēlas ? No-
balsošanā nāk pieprasījuma pieņemšana. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par pieprasījuma pieņemšanu. Acīm

. redzams vairākums. Pieprasījums pieņemts. Prezi-
dijs virzīs to tālāk saskaņā ar kārtības rulli. —

Deputāti J. Breikšs, G. Zemgals, K. Bachmanis,
P. Juraševskis u. c. iesnieguši jautājumu ministru pre-
zidentam. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošo mūsu jautājumu
ministru prezidenta kungam.

Š. g. 15. jūnijā bij. izglītības ministris A. Keniņš saskaņā
ar likumu par mazākuma tautību skolu iekārtu Latvijā izdeva
rīkojumu mazākuma tautību skolu pārraudzības lietās. Šis rī-
kojums izrietēja no dzīves, nepieciešamības, jo daži mazākuma
tautību skolu- darbinieki izaicinoši ignorēja Izglītības ministri-
j-a-s pārraudzības darbinieku likumīgu darbību. Bez tam rī-
kojums lietderīgi mazināja lieko birokrātismu Izglītības mini-
strijas darbībā. Tagadējais izglītības ministra v. i. V. Gulbis
augšminēto A. Keniņa rīkojumu ar savu rīkojumu Nr. 2783 no
š. g. 30. jūnija atcēlis.

Ar to atjaunots agrākais neskaidrais un Latvijas izglītību
vadošai iestādei necienīgais stāvoklis mazākuma tautību skolu
pārraudzībā.

Jautājam- ministru prezidenta kungam:
1) vai viņam še minētā izglītības ministra v. i. V. Gulbja

rīcība zināma, un
2) kādi lietderības apstākli spieduši augšminēto A. Keni-

ņa rīkojumu atcelt.
Rīgā, 4. jūl. 1933. g.

Saeimas deputāti: J. Breikšs, G. Zemgals, K.
Kiršteins, K. Bachmanis, P. Juraševskis,
K. Skalbe."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds jautājumamo-
tivēšanai deputātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Izglītības ministrijā līdz š.g.
15. jūnijam pastāvēja loti dīvaina sarakstīšanās kar-
tība, kuru var raksturot kā nepieņemamu aiz diviem
loti dziļiem principiāliem motīviem:.

Pirmais no tiem ir tas, ka lietderība taču cenšas
izskaust birokrātismu — pilnīgi nevajadzīgos papīru
plūdus, par ko sevišķi zemniecības frakcijas vieta un
nevietā uz laukiem arvien uzsver, ka tos- vajagot lik-
vidēt. Izglītības ministris Keniņš ar savu rīkojumu,
kas publicēts „Valdības Vēstneša" 132. numura, šo
birokrātismu bija lauzis,

Man jāapgaismo, kāda kartība bija līdz tam, un
kādu kārtību paredzēja jaunais noteikums.
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Ja tagad viens tautskolu inspektors — vai tas
būtu Daugavpils apriņķī, vai Liepājas apriņķī, vai
šeit Rīgas pilsētā — aizietu uz kādu minoritāšuskolu,
tad viņš šai skolā varētu ierasties ne kā valsts varas
pārstāvis, bet tikai kā viesis. Bijušā izglītības mi-
nistra Ziemeļa kunga laikā bija izdots priekšraksts,
ka katrā skolā jābūt revīzijas grāmatai; bet ja nu
Daugavpils apriņķa inspektors aiziet uz kādu mino-
ritāšu skolu un saka: priekšnieka kungs, dodiet man
revīzijas grāmatu, lai es varētu tur ierakstīt savu at-
zinumu —, tad skolas priekšnieks atbild: fui, es to
nedodu, joJums nav tiesības rakstīt atzīmes revīzijas
grāmatā; te ir viesu grāmata — inspektora kungs.
Jūs varat parakstīties kā viesis! —

Rīgas vācu īpatnējā skolā ir bijis šāds gadījums.
Rīgas īpatnējās vācu skolas priekšnieks savā laikā
nav zinājis šo rīkojumu, ko devusi minoritāšu skolu
pārvalde, ka inspektoram revīzijas grāmata atzīmju
ierakstīšanai nav dodama. Viņš to inspektoram ie-
devis. Bet kā nu viņš labo stāvokli pret minoritāšu
skolu pārvaldi? — Revīzijas grāmatai izplēš lapu, uz
kuras inspektors parakstījies, un ielīmē to viesu grā-
matā. (Starpsaucieni.) No revīzijas grāmatas iz-
plēškpu un ielīmē viesu grāmatā. Tas ir noticis vā-
cu īpatnējā pamatskolā Rīgā. Citur, protams, tas ne-
maz nav rādīts. (Starpsaucieni.) Vārdu es nezinu,
bet to var dabūt zināt.

Tautskolu inspektors, pamatojoties uz Keniņa iz-
doto rīkojumu, varētu dot aizrādījumus tieši skolas*
priekšniekam: es esmu to un to atradis — lūdzu to iz-
labot! Turpretim tagad inspektoram jādara tā: vis-
pirms jāgriežaspie tautskolu direktora kā pie pirmās
instances un tad pie izglītības ministra; kad izglītības
ministris piekrīt — tad vispārīgā nodaļā, kas raksta
poļu, žīdu vai vācu izglītības pārvaldei.

Cienījamie deputātu kungi! Cik papīru tagad
iznāk viena vietā? — Vienu papīru raksta direkto-
ram, Direktors raksta ministrim un ministris — iz-
glītības pārvaldei, adresējot vispārīgai nodaļai. Sa-
kait, vai nodokļu maksātāji lai maksā nodokļus šā-
dām vajadzībām! (V.Pusula starpsauciens.) Vai ie-
dzīvotāji lai maksā nodokļus, lai rakstītu liekus papī-
rus, Pusula kungs, Jums par sirds uztaisīšanu?

Tālāk — vai inspektors, kad aiziet uz minoritāšu
skolām, ir valsts varas pārstāvis? Nē, tas viņš nav;
viņš ir tikai viesis, vairāk nekas. Viņš absolūti nekā
nevar darīt. Tā ir, pirmkārt, valsts varas cieņas ma-
zināšana, un, otrkārt, ar to ieved birokrātismu, vei-
cina nevajadzīgus papīru plūdus.

Es teikšu, ka te ir notikusi komiska un loti bē-
dīga klanīšanās vai nu Firksa kunga, vai Veržbicka
kunga, vai Trofimova kunga priekšā. Visa Latvijas
sabiedrība loti asi ir uztvērusi, kādi iemesli ir spie-
duši izglītības ministra vietas izpildītāju — pagaidām
viņš ir tikai vietas izpildītājs, tā tad tas nav darīts
ar viņa ziņu vien, un tāpēc mēs savu jautājumu adre-
sējam ministru prezidentam —, atjaunot šo vārda
pilnā nozīmē ķecerību. Ja minētais rīkojums ir gro-
zīts un pie tam tik steidzīgā kārtā, tad tam ir bijuši
Jļoti svarīgi iemesli. (E. Laimiņa starpsauciens.) Lai-
miņa kungs saka, ka Keniņa kungs pārkāpis likumu.
Šeit ir tie likumi. Var būt runa par mazākuma tau-
tību skolu likuma 5, pantu un izglītības ministrijas
satversmes 12. pantu, kur teikts, ka pārraudzības
kārtība ir vispārējā, ka arī skolu departamenta di-

. rektors var iet un interesēties, kas notiek. Nu šeit
vajaga celt sevišķu sētu.

Kad runāja par Izglītības ministrijas budžetu,
Laimiņa kungs teica, ka nekas netikšot grozīts. Šeit
redzam, ka jūs esat rāpus nokrituši. Mēs jautājam:
kāds var izskatīties tas izglītības ministris, kas var
atcelt tik svarīgu un principiāli dziļas dabas jautāju-
mu? Latviešu korporācijas saka: mums vajaga lat-

vietību turēt cieņā un godā. Es nezinu, kā uz to rea-
ģēs latviešu korporācijas, kas nāk no tām aprindām,
kas to dara.

Mēs gribam skaidrību. Es lūdzu ministru prezi-
dentu paziņot, kāpēc ir notikusi tik svarīgu un val-
stisku rīkojumu grozīšana.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs tā-
lāk saskaņā ar kārtības rulli, —

Deputāts P. Ulpe, R. Dukurs, K. Dēķens u. c. ie-
snieguši jautājumu ministru prezidentam. Lūdzu se-
kretāru to nolasīt.

Sekretārs- J. Kauliņš:
„Saeimas prezidijam.

Mēs, apakšā parakstījušies, griežamies pie ministru pre-
zidenta ar sekojošo jautājumu.

Latvijas sociāldemokrātijas strādnieku- partijas Bunda or-
ganizācija sasauca 1. jūlijā š. g. Rīgā, Miera dārzā, tautas sa-
pulci. Priekš sapulces sākšanās policijas priekšstāvis sapulces
organizētājiem un sapulces runātājiem paziņoja, ka policija ne-
pielaidīšot aizskart Hitleru ka valdības galvu un uzaicināt uz
Vācijas preču boikotu-. Saeimas, deputāta P. Ulpes runas laikā
policijas pārstāvis brīdināja sapulces vadītāju, ka viņš slēgs
sapulci, ja runātājs turpinās aicināt uz boikotu.

Vai ministru prezidentam šīs nelikumības ir zināmas, un
kādus solus viņš spers, lai novērstu šādas nelikumības?

P. Ulpe, R. Dukurs, K. Dēķens, H. Ķaupiņš,
J. Celms, Bruno Kalniņš, A. Veckalns."

Priekšsēdētājs_ P. Kalniņš: Vārds šī jautājuma
motivēšanai deputātam Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Sociāldemokrātu
frakcija nesen iesniedza jautājumu valdībai par to,
kadus_ solījumus valdība ir devusi Vācijas valdībai at-
tiecība uz strādnieku organizāciju izsludināto Vācijas
preču boikotu. Uz šo mūsu jautājumu ministru pre-
zidenta kungs šeit Saeimā atbildēja, ka pret boikota
kustību valdība esot solījusi spert likumīgus soļus.
Ministru prezidenta kungs — laikam gan ari valdības
vārda — vēl piemetināja, ka boikota kustību valdība
atzīstot par Latvļjai kaitīgu. (Saucieni: „Pareizi!")
— Te daži deputātu kungi saka, ka tas esot pareizi;
jādomā, ka tiem tā līšana uz vēdera hitleriskās Vāci-
jas priekšā ir ļoti patīkama un valdības soļi liekas
pareizi — mums, pārējiem deputātiem, tie liekas gau-
žām nepareizi.

Pagājušajā sestdienā, 1. jūlijā, kā tas mūsu jau-
tājuma teksta teikts, sociāldemokrātu strādnieku par-
tijas organizācija Bunds bija sasaukusi Miera dārzā
tautas sapulci. Šai sapulcē bija paredzēts runāt par
vācu hitlerismu un fašismu vispār. Pirms sapulces
sākšanās pie s _apulces rīkotājiem un arī pie mums, kas
bijām _pared_zējuši runāt, nāca policijas pārstāvji un
mēģināja mūs iztaujāt ko mēs īsti šai sapulcē runā-
šot. Uz šādiem jautājumiem mēs uzaicinājām pa-
teikt, ko policistu kungi no mums īsti grib, jo mums
tačujmusurunas nav jādod iepriekšējai cenzēšanai.
Uz šādu mušu jautājumupolicisti, viens caur otru sto-
stīdamies pateica, ka viņi jaumums neko nevarot da-
rīt, viņi esot mazi cilvēciņi, tikai ierēdņi (sauciens:
„Pareizi!"), viņi neko negribot rakstīt prekšā; bet lai
mēs saprotot viņu stāvokli un tāpēc runas ieturot tā,
lai sapulce nebūtu jāslēdz. (Saucieni pa kreisi:
,.Oho!") Uz to mēs jautājām, kādā gadījumā viņi
grib slēgt sapulci. Atbildi saņēmām tādu: jaaizskar-
šot Vācijas valdības galvu Hitleru, tad to viņi nevarē-
šot pieļaut, un'tad viņiem sapulce būšot jāslēdz.

Es te gribētu uzsvērt policijas pārstāvju norādī-
jumu attiecībā uz vācu valdības galvu Hitleru, Ne-
vienā pastāvošajā konvencijā vai likumā nav noliegts
kādas valdības galvu tā vai citādi aizskart. Valsts
galva— ja šinī gadījumā tas būtu attiecināms uz Vā-
ciju — būtu Hindenburgs; bet attiecībā uz Hitleru
nav neviena likuma, kas neļautu kādās sanāksmēs
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kritizēt vienas vai otras valdības galvu. (Starpsau-
ciens pa kreisi.) Kā redzams, būs laikam dots tāds
solījums, ka arī Hitlera vārdu nedrīkst veltīgi valkāt
ne sapulcēs, ne presē.

Bez tam policijas kungiem bija vēl viena sāpīga
lieta, par kuru viņi mums, sapulces rīkotājiem, deva
tādu iepriekšēju norādījumu; kā redzams, tā bija vie-
na no sāpīgākām lietām. Viņi zināja, ka mūsu par-
tija ir izsludinājusi boikotu tagadējās Vācijas precēm:
viņi, laikam, bija domājuši — un laikam ne par velti
—, ka mēs, sapulces runātāji, skarsim arī šojauta-
jumu. Te nu viņi teica mūsu, sapulces runātāju

^
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sapulces rīkotāju klātbūtnē, ka tad, ja mēs aicināšot
sapulcē boikotēt vācu preces, nekavējoties sapulci
slēgšot. Mums gan bija jāaizrāda policistu kungiem,
ka to nu gan mēs nevarēsim ievērot, jo likuma robe-
žās mums ir tiesība kritizēt ir Hitleru ka personu, ka
valdības galvu, ir kritizēt hitlerismu Vācijā, tāpat arī
aicināt savus sapulces dalībniekus un savu organi-
zāciju locekļus boikotēt vācu preces.

Manas runas laikā, kad es savā runā biju pār-
gājis uz boikota kustību attiecībā pret vācu precēm,
policijas pārstāvis tiešām arī bija izpildījis savus
draudus — viņš bija griezies pie sapulces atbildīga
vadītāja un sapulces organizētāja ar norādījumu un
paziņojumu, ka viņš sapulci nekavējoties slēgšot, ja
sapulces runātājs Ulpe vēl turpināšot runāt par vācu
preču boikotu,

Vispār jāteic, ka starp policistiem sapulces sa-
kumā bija arī viens tāds vīrs, kurš pēc tam, kad pā-
rējie policisti bija ar mums runājuši par šiem jautā-
jumiem, piebilda, ka viņš vispārīgi nemaz nesaprotot,
ko mēs un tie citi par tiem Vācijas apstākļiem sapul-
cēs tik daudz runājot; par tādām lietām mūsu valsti
nemaz nevajagot runāt — lai Vācijas notikumi ejot
savu gaitu, mūsu valstij gar tiem neesot nekādas da-
lās. Acimredzot, ir tādi policistu kungi, kas sava pa-
kalpībā tagadējai valdībai un valdošām frakcijām jr
nogājuši tik tālu, ka atrod, ka mums, laikam, būtu jā-
sāk spert soli tai ziņā, lai vispār aizliegtu teikt ļaunus
vārdus par Vācijas notikumiem.

Deputātu kungi, pie tā, kas ir_ noticis pagājušas
nedaudz dienās, es gribētu atgādinātvienu notikumu.

Vācijas prese, kas tagad ir oficiāla, kur var dru-
kāt tikai to, ko pavēl drukāt, kur nevar drukāt neko
tādu, kas tagadējai valdībai nebūtu pieņemams — šai
oficiālajā hitleriskā vācu presē vairāk laikrakstos ir
parādījušās melu ziņas, ka Latvijas Saeima esot no-
lēmusi pazemināt lata kursu. Jūs, deputātu kungi,
varat* iedomāties, "ko nozīmē šādu ziņu ievietošana
vienas lielvalsts presē, kotas nozīmē mušu mazajai
valstij, kāda ir Latvija. _ Jāsaka, ka ar to lata kursa
nosišanaVācijā ir jaurealizēta. (Sauciens no vietas:
,.Nav jau brīv par to runāt!") — Ja, nav jaubrīv par
to runāt! Varbūt atkal gadīsies kāds policista kungs,
kas to gribēs noliegt.

Redziet, deputātu kungi, kur mes esam nonākuši,
ko mēs esam panākuši, Iienotuz vēdera tagadējasVā-
cijas priekšā! Redziet, ko jūs esat dabūjuši par savu
mīlīgo valodu Londonā, ko jūsesat dabūjuši par sa-
viem spertajiem soļiem pret vācu preču boikota ku-
stību, atzīstot šo kustību par ļaunu parādību! To jus,
kā redzams, esat solījuši arī Londona, jo ne par velti
ministru prezidenta kungs to paziņoja Saeima. Re-
dziet, cik tālu aiziet jūsu līšana! Jus neko nevarat
panākt ar solījumiem un pielāgošanos tagadējai hit-
.leriskai Vācijai,

Es teikšu, ka mes gaidām un ceram, ka bez mu-
šu frakcijas un mūsu partijas rāsies taču kādreiz Lat-
vijā arī vēl citas partijas, kas atbalstīs mušu cīņu,
pret mežonīgo hitlerismu Vācija, kas iespiežas arī
Latvijā caur attiecīgam organizācijām, un kas iziet
uz mūsu valsts patstāvības nonicināšanu, uz mušu

valsts patstāvības apdraudēšanu. Mēs ceram, ka
kādreiz mums radīsies atbalstītāji arī no citām, kaut
arī no liberālām pilsoņu frakcijām. Līdz šim mēs,
diemžēl, neesam to pieredzējuši, bet mēs varam jums
paziņot — lai jūs, kungi, lietotu pret mums nezin kā-
dus skorpionus, mēs turpināsim iesākto kustību un,
cik vien stāv mūsu spēkos — protams, mēs nevaram
lielajai Vācijai izdarīt kādu sāpīgu triecienu ar savu
vācu preču boikota kustību — savās sapulcēs turpi-
nāsim uzsākto cīņu. Mēs gaidām,_ lai tikai jūs nāktu
ar saviem skorpioniem-, lai mēģinātu slēgt mūsu sa-
pulces un pat biedrības. Mēs sakām, ka mēs turpi-
nāsim Vācijas preču boikotu, cīnīsimies pre to me-
žonīgo hitlerismu, kas valda Vācijā, un pret tām or-
ganizācijām,, kas atspoguļo pie mums to mežonību,
kas notiek hitleriskās Vācijas robežās.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Arī šo jautājumuvir-
zīs tālāk saskaņā ar kārtības rulli. —

Deputāti V. Bastjānis, F. Menderis, R. Dukurs
li. c. ir iesnieguši priekšlikumu, ko šīs dienas sēde
var apspriest un nobalsot tikai tad, janeviens Augstā
nama loceklis pret to necel iebildumus. Šispriekš-
likums skan tā:

„Uzdot valdībai pazemināt tagadējās maizes labības ie-
pirkšanas cenas 1933. gada ražai

rudziem uz Ls 15.72 kvintalā,
kviešiem uz Ls 17.21 kvintalā."

(J. Birznieks no vietas: „Ceļu iebildumus!")
Deputāts,Birznieks ceļ iebildumus. Priekšlikums jā-
atliek uz nākošo likumdošanas sēdi. — Līdz ar to 1.
dienas kārtības punkts izsmelts. —

2. dienas kārtības punkts — ministru pie-
zidenta atbilde uzdeputātaF. Berga
u. c. iesniegto jautājumu. Vārds iekšlietu
ministrim Mīlbergam.

Iekšlietu ministris G. Mīlbergs: Tautas vietnie-
ki! Atbildot uz strādnieku un zemnieku frakcijas
jautājumu, kas izteikts divos punktos — par it ka
brutālas varas lietošanu pret streikotajjem-jurnie-
kiem ārzemēs un Latvijas ostās, un, otrkārt, ko val-
dība domā darīt, lai nodrošinātu jūrnieku-streikotaju
stāvokli, man ministru prezidenta uzdevuma ir gods
atbildēt sekojošo.

Ir taisnība,ka ārzemēs ir bijuši daži sarežģījumi,
bet valdībai nav nekādu datu, nav nekādu faktu, par
to, ka Latvijas konsuli ārzemēs būtu jūrnieku streika
lietā izdarījuši kādas nelikumības. Tāpat nav nekādu
datu, ka streikojošo Latvijas kuģu kapteiņi būtu iz-
darījuši kādus noziedzīgus nodarījumus. Ja streiko-
tājiem, varbūt, ir radušies kādi zaudējumi vai biju-
šas jāpiedzīvo kādas grūtības, tad tas_ ir viņu pašu
rīcības sekas. Piemēram, ir bijuši gadījumi; ka kuģu
komandām, kuras ārzemēs iesākušas streikot,
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rētas algas un mantas; bet noteikumos par jūrnie-
kiem 48. pantā (lik. un rīk. krāj, 1928. g. Nr. 212)
teikts, ka jūrniekiem jānes visi zaudējumi, kas ceļas
no viņu dienesta pienākumu nepildīšanas, Lai no-
drošinātu šos zaudējumus, kapteiņi ir ieturējuši jūr-
nieku algas un mantas līdz lietas iztiesāšanas dienai.
Tas ir darīts saskaņā ar likumu, un nekāda noziedzī-
ba te nav saskatāma. Kad lietas izspriedīs tiesā, ja
vainīgos attaisnos — mantas atdos.

Domājams, ka streikusuz Latvijas kuģiem ir or-
ganizējuši kommunisti nolūkā kaitēt Latvijas valsts
interesēm. Policijas rīcība ir bijusi lietas apstākļiem
un likumam' atbilstoša. (Starpsaucieni strādnieku un
zemnieku frakcijas deputātu solos.)

Kas attiecas uz Latvijas ostām, tad stāvoklis ir
šāds: oficiāli nekur neviena kuģa komanda līdz šim
nekādas prasības nav iesniegusi. Prasības ir iesnie-
gusi gan kāda anonīma streika komiteja bez pārak-
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stiem un bez adreses. (F. Bergs no vietas: „Nav
taisnība!") Mūsu policija streikā nav iejaukusies.
Nav bijis neviena gadījuma,kad policija ar draudiem
vai citāda veida būtu iespaidojusi streiku, Respek-
tēdama streika brīvību, policija ir gan respektējusi
darba brīvību, nepieļaudama terroru un citādu varas
darbību pret tiem strādniekiem:, kuri nevēlas streikot,
bet grib godīgi turpināt darbu. Ir aizturētas dažas
personas, kas, nemaz nepiederēdamas pie jūrniekiem,
būdamas pavisam no citurienes un citas profesijas, ar
draudiem ir mēģinājušas pārtraukt uz kuģiem darbu
un strādniekus dabūt prom no kuģiem. Neviens no
aizturStajiem piekauts nav.

_ Man ir oficiāli dati arī par Ventspili. Ventspils
osta „Ramavas" komanda tiešām novesta no kuģa,
bet policija nevienu piekāvusi nav, un nav sastādīts
arī protokols. Tāpat no Tautas labklājības ministri-
jas man ir ziņas, ka darba inspekcijā neviens jūr-
nieks nav žēlojies, ka policija vai nu Latvijā, vai ār-
zemes būtu- Viņu piekāvusi. (Starpsaucieni strād-
nieku un zemnieku frakcijas deputātu solos-)

Darba jautājumu kārto Tautas labklājības mini-
strija, kura ir ievērojusi un arī turpmāk ievēros visas
likumīgas sūdzības. (Starpsaucieni strādnieku un
zemnieku frakcijas deputātu solos.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to 2. dienas
kartības punkts izsmelts. —

3. dienas kārtības punkts —valsts budžets
1933./34. saimniecības gadam. Referents J.
Birznieks. Turpināsies debates par kārtējo izdevu-
mu XII daļu — Tautas labklājības mini-
striju. Vārds deputātam Dukuram.

F. Dukurs (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Sava priekšpusdienas runā es apstājos pie bezdarba
problēmas pilsētas, _ _Man nācās konstatēt, ka bez-
darbnieku skaits pēdējos g_ados Latvijā ir stipri au-
dzis, sasniegdams jau apmēram 40.000 cilvēku. Tie
ir tikai pilsetubezdarbnieki, jotikai pilsētās bezdarb-
niekus reģistrē. Es neskaitu šinīs 40.000 tos 6000 in-
telligento bezdarbnieku, kurus Tautas labklājības mi-
nistrija reģistrē atsevišķi. Ja tos pieskaitītu klāt, tad
bez kāda pārspīlējuma varētu teikt, ka pilsētās kā
fiziska darba, ta intelligenta darba strādnieku bez-
darbnieku skaits ir sasniedzis jau apmēram 50.000
cilveku._ Tas nav p_ars-pīlēts, bet objektīvs skaitlis,
kuru mes esam dabūjuši no attiecīgiem valsts reso-
riem.

Iepriekšējos gados pilsoņu kungi mēdza teikt, ka
fiziska darba_ stradnieki-bezdarbnieki, kas reģistrēti
darira apgadē,^ esot vienkārši sliņķi, kas nevēloties
strādāt. Pedeja gadā, kad Tautas labklājības mi-
nistrija reģistrē airī intelligentos bezdarbniekus, un
kad ir izrādījies, ka, neraugoties uz visiem ierobežo-

. jumiem intelligento bezdarbnieku reģistrēšanā, reģi-
strejot_ tikai ta.dus, kas beiguši vismaz vidusskolu,

'Latvija reģistrēti ap 6000 intelligento bezdarbnieku,
.kad daudz pilsoņu kungu ir atzinuši, ka bezdarbnieku
sastāva šobrīd ieskaitāmi arī viņu dēli un meitas, kas
ir beiguši speciālas mācības iestādes un pat augst-
skolu, viņi sāk mazliet domīgāk izturēties pret bez-
darba problēmu, kuru mēs esam pārrunājuši visus
pēdējos gadus.

Kas attiecas uz fiziska darba strādnieki em-
bezdarbniekiem, tad pēdējā gadā ir nākusi klāt viena
raksturīga īpašība. Sakarā ar vispārējo krizi ir sā-
kusies darbu sašaurināšana rūpniecībā, un dažu tūk-
stoši mūsu rūpniecības strādnieku, vecu, kvalificētu
strādnieku, kas gadu desmitīm — pareizāk sakot, vi-
su savu darba mūžu ir nostrādājuši rūpniecības uz-
ņēmumos un nekad nav bijuši pieskaitāmi tiem, kas
neveļas strādāt, šie rūpniecības uzņēmumu strādnie-
ki ir nonākuši bezdarba stāvoklī. Tagad arī dažs
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labs no pilsoņu socialpolītiķiem, spriežot pēc slimo
kasu datiem, sāk par šo jautājumu runāt mazliet ci-
tādāk.

Slimo kases reģistrē taisni rūpniecības strādnie-
kus, kas padoti slimo kasu likumam. Pēdējos gados
slimo kasu dalībnieku skaits ir samazinājies par
40.000 dalībniekiem. Vai viss šis skaits attiecas tieši
.uz rūpniecības strādniekiem, to es negribu apgalvot,
bet droši var teikt, ka lielākā daļa krīt uz rūpniecī-
bas uzņēmumiem; par to nevar būt nekādu šaubu.
Ir pilnīgi skaidrs, ka lielakadaja pilsētās reģistrēto
bezdarbnieku krīt tieši uz rūpniecības uzņēmumiem,
kas ir izsvieduši uz ielas vairāk desmit tūkstošu rūp-
niecības strādnieku un amatnieku,

Valdība šai gadījumā, jusdama, ka bezdarba pro-
blēma top arvien smagāka, mēģināja iztikt no šā
stāvokļa, uzveļot _visu_ smagumu pašiem darbinie-
kiem. Ka tas tiešam ta, topierada Tautas labklājī-
bas ministrijas dati par to, ka apmērāmi pēdējos 2 ga-
duspie mums Latvija ir ievirzījusies bezdarbnieku
apgādāšana. Valsts budžeta ir līdzekļi tikai bezdarb-
nieku nodarbināšanai — tikai nodarbināšanai, nevis
kādiem pabalstiem, ka to bieži vien mūsu pilsoņi sa-
vas sapulces mēdz pastripot,_ka bezdarbniekiem do-
dot kādustur pabalstus, un kā tas bija teikts arī kādā
Starca kunga raksta, ko pats ministra kungs bija
.spiests atsaukt un aizrādīt, ka tādi pabalsti bezdarb-
niekiem

^ netiek izsniegti un ka sabiedriskos darbos
maksatasdienas algas ir zem vidējām tirgus cenām.

.Tagad, pēdējos gados, bezdarbnieku apgādāšana ir
nodota pašu algoto darbinieku ziņā. Ka tas tiešām
ta, to liecina tie skaitli, kādus bezdarbnieku apgādā-
šanai izlieto musu_ valsts budžetā.

Vajsts budžeta bezdarba apkarošanai parasti ir
paredzētas niecīgas summas — gandrīz visus šosgadus no V[2 miljona līdz 2, maksimums 2% miljoni
latu. Bijuša Skujnieka valdība gan teicās izdevusi
bezdarba apkarošanai tuvu pie 12.000.000 latu; tātad, acimredzot, līdzekļus bezdarba apkarošanai ņem
ne tikai no valsts budžeta, bet arī no citiem avotiem.

Galvenais avots, no kura ņem līdzekļus bezdar-
ba apkarošanai,_ir bezdarba apkarošanas fonds, kas
pastāv uz speciāla likuma pamata. Speciāls likums
uzliek visiem algas darbiniekiempienākumu iemaksāt
šinī bezdarba apkarošanas fondā katru mēnesi attie-
cīgu procentu algas. Visi strādnieki, kuri ir apdro-
šināti slimo kases, ir spiesti bezdarba apkarošanas
fonda iemaksāt attiecīgu procentu algas, valsts dar-
binieki — gluži tāpat. Brīvo profesiju darbinieki
maksa samēra niecīgu summu — apmēram 1.800.000
latu, namsaimnieki — 720.000 latu. Ap 4.000.000 latu
tiek ievākti no algas darbiniekiem — kā no vienkār-
šiemfiziska darba strādniekiem, tā arī no intelligento
profesiju darbiniekiem. Sakot ar valsts darbinie-
kiem un beidzot ar brīvo profesiju darbiniekiem kopā
sanāk tuvu pie 5.000.000 latu. Nākošā gada budžetā
bezdarbiniekiem paredzēti tikai 2.500.000 latu; kopā
iznāk 7.500.000 latu. Mes esam dziļi pārliecināti, ka
tad, ja bezdarbnieku skaits Latvija tekošajā gadā būs
lik pat lielska šogad, ar šo summu nepietiks, un būs
va_jadzīgi_ vel papildu līdzekli, lai kaut cik šauros ap-mēros, kādos bezdarbnieki ir nodarbināti līdz šim, tos
varētu nodarbināt arī turpmāk.

Raksturīgākais ir tas, ka ne vairs valsts, ne vairs
valdība rada summas, kas vajadzīgas bezdarba ap-
karošanai, bet bezdarba apkarošana ir uzvelta valsts
darbinieku

^
kamiešiem, Šobrīd fabrikas, kantori,

valsts iestāžu darbinieki maksa no savas algas attie-
cīguprocentu bezdarba apkarošanas fondam, un tādā
kārta paši ar_ saviem līdzekļiem palīdz apkarot bez-
darbu. Pieta zema algu līmeņa, kāds ir bijis pēdējos
gadus, pie tam slīdošam algu normām, kādas pēdējos
gados ir pilsētu un lauku strādniekiem un algotiem

ug. mi
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darbiniekiem, šī bezdarba apkarošana, kas no jaunair uzlikta viņu pleciem, ir ka smags slogs, kuru viņinespēj panest. (P. Leikarta starpsauciens.) Nē, Lei-
karta kungs! Ja Justo lietu nepārzināt, tad papra-
sait saviem koalicionariem pa labi; tad Jūs zināsit,kas uzvēla algas darbiniekiem šo jauno nodokli bez-darba apkarošanai. Arī Jus piederat pie tiem kurišo tendenci atbalsta, ari Jūs esat atbalstījuši šo ten-denci

^
Iznāk ta, ka šie cilvēki būtu vainīgi pie tā, kaLatvija nav iespējams atrast darbu. Mēs atrodam,

ka tāds stāvoklis ir augstāka mērā nenormāls.
Jo vairāk tas ir netaisns tādēļ, ka par bezdarba

apkarošajias fonda līdzekļu izlietošanu ne vienkār-
šiem strādniekiem, ne valsts darbiniekiem pašiem
nav nekāda teikšana. Arī likumā nav paredzēts, kaalgas darbiniekiem pašiem būtu kāda tiesība līdzi
runāt par to, kāda veida būtu izlietojamas bezdarba
apkarošanas fonda summas. Likumā nav nekādu no-
rādījumu par to, ka tiem, kas visu laiku ir maksājuši
bezdarba apkarošanas fonda, bezdarba gadījumā bū-
tu tiesības — es neteikšu: prasīt pēc pabalsta — bet
būtu tiesības prasīt darbu, kaut arī sabiedriskos dar-
bos, Ņemsim — ja nu ne vienkāršu strādnieku, tadvalsts vai pašvaldības darbinieku, vienalga, kaut vaikādu augstāku ierēdni, kurš no savas algas visu lai-ku ir maksajis_bezdarba apkarošanas fondā; tanī brī-
dī, kad viņš bus palicis bez darba, viņam nebūs tiesī-
ba prasīt: „Kungi, visu laiku es esmu maksājis bez-
darba apkarošanas fonda, un es_ domāju, ka tagad
man ir tiesība reflektēt uz summām, kas uzkrājušās
bezdarba apkarošanas fonda. Es lūdzu gādāt man
darbu.

^
Es- nemaz neprasu pabalstu, bet lūdzu gādāt

darbu." — Tautas labklājības ministrija viņam vien-
kārši pasacīs: „_Jums par šīm summām nav nekā-
da lemšana — mes nosakām, kur šos līdzekļus izlie-
tot !" — Luk, tāda kartaiznak tā ka tās iemaksas bez-
darba apkarošana fonda algas darbinieki kārtīgi visu
laiku maksājuši, bet paši ir spiesti ciest klusu, jo viņi
nevar teikt, kur šie līdzekļi izlietojami. Tas ir div-
kārtīgi grūts stāvoklis. No vienas puses pašiem valsts
darbiniekiem uzkrauj bezdarba apkarošanu, bet no
otras puses viņiem nedod nekādas tiesības runāt līdz
par līdzekļu izlietošanu.

Kur tie līdzekli aiziet? Vai tie tiek izlietoti tie-
šam atkal to pašu bezdarbnieku apgādāšanai, kuri šo
bezdarba apkarošanas fondu sastāda? Nē! — Ja mēs
paskatītos tanī līdzekļu izlietošanasprojektā, ko Tau-
tas labklājības ministrija ir pievienojusi budžeta pro-
jektam par 1933./34. saimniecības gadu, tad redzētu,
ka šie līdzekli, kas apmēram 5 miljonu latu apmērā
ienāk ka atvilkumi no algas darbiniekiem, tiek izlie-
toti sekojošiem mērķiem.

Pirmā kārtā tur ir minēts, šoseju un zemesceļu
departaments. Ir uzskaitīta vesela rinda darbu, ko
veiks šoseju un zemesceļu departaments kopsummā
par 1,5 miljoniem latu. Mums nav nekādu šaubu, ka
šie darbi bus lietderīgi,_ bet tanī pašā laikā mēs zi-
nām, ka šie darbļ bija jāveic budžeta kārtībā. Šiem
darbiem nav_ nekāda sakara ar bezdarba apkarošanu
vārda patiesā nozīmē. Sabiedriskos darbus kā tādus
sarīko Tautas labklājības ministrija vai tās pašval-
dības, kuras bezdarbniekus reģistrē; ja jūs šos lī-
dzekļus dodat valsts iestādēm un tanī pašā laikā sa-
mazināt tām budžetā regulārās summas, kādas tām
naktos savas darbības plāna izvešanai, un ņemiet šīs
summasno bezdarba apkarošanas fonda, tad mums ir
pilnīga tiesība teikt, ka jūs šo bezdarba apkarošanas
fondu pārvēršat par budžeta ielāpu aizlāpīšanas fon-
du._ Jūs iekasējat līdzekļus no algas strādniekiem un
.ierēdņiem un tanī pašā laikā atdodat 5 miljonus latu
atpakaļ valstij un valsts resoriem, lai tie veic savus
kārtējos budžeta darbus.

Krājumā Saeimas Stenografn
hiroifi Rīgā, Saeimas laukuma.

Ka pirmo resoru es jau minēju šoseju un zemes-ceļu departamentu, kūpam aiziet 1,5 miljoni latu kār-
tējiem šoseju un zemesceļu labošanas un būves dar-
biem. Talak nak dzelzceļu virsvalde. Atkal uzskai-
tīta vesela rinda summu satiksmes izveidošanai. At-
kal mums nav nekādu iebildumu pret to, ka šis darbs
tiek darīts. Mums nav šaubu, ka tas ir tiešām ne-
pieciešams, bet ja jus- lietu gribat nostādīt tā, ka
priekš tam, lai kārtīgi uzbūvētu satiksmes ceļus, va-jaga likt algas darbiniekiem maksāt dalu no savasalgas, lai uzbūvētu šosejas un dzelzceļus, tad, atvai-nojiet, tam es piekrist nevaru.

Dzelzceļu virsvaldei paredzēts gandrīz miljons
— 870.000 latu. Kara būvniecības pārvaldei pare-
dzēti 50,000 latu, Iekšlietu ministrijai — 50.000 latu;
Zemkopības ministrijai — arī kārtējiem darbiem, ko
vajadzētu veikt ka kārtējos darbus — no bezdarba
apkarošanas fonda summām tiek atvēlēti 40.000 latu.
Pilsētu pašvaldībamtiek ziedots tikai l/. miljona
latu un Tautas labklājības ministrijai — arī tikai I/*miljona. latu. Ta tad apmēram 2 miljoni latu aiziet
resoriem viņu kārtējo darbu veikšanai.

Tik tālu, cik tālu šie fonda līdzekli tiek izlietoti
budžeta lāpīšanai, mums pret to jāceļ kategoriski ie-
bildumi. Ja tagad liela daļa no bezdarba apkaroša-
nas fonda līdzekļiem tiek izlietota resoru kārtējo dar-
bu veikšanai, tad atļaujietlīdzi lemt arī tiem,kuri pie-
dalās šī fonda sastādīšana, un atļaujiet tiesības pie-
prasīt tiem, kas nonākuši bezdarba stāvoklī, lai šie
līdzekļi tiktu izlietoti arī viņu labā. Tagad viņi kār-
tīgi maksa attiecīgu procentu bezdarba apkarošanas
fonda, bet kad viņi paliks bez darba, tad lielākai da-
ļai no viņiem bus jāpaliek pilnīgi padotiem likteņa
vara.

Tautas labklājības ministrijas tagadējā vadība
Rubuļa kunga persona nav izrādījusi sevišķu vēlēša-
nos sabiedriskos darbus rīkot plašākos apmēros. Vi-
ņa loti vērīgi ir uzklausījusi pilsonibas balsi: nevie-
nu santimu sabiedriskiem darbiem, lai visi 40.000 bez-
darbnieku paliek uz ielas, lai staigā apkārt kā izsal-
kuši un bada nomērdēti ļaudis, kuri par "santimiem
viegli būtu izmantojami dažādiem lauksaimniekiem
un salīgstami par minimālo algu, ar kuru tagadējos
apstākļos nekādi nevar eksistēt. Apstākļi tomēr ir
spieduši arī Tautas labklājības ministriju atzīt, ka
.kaut kas j-adara sabiedrisko darbu rīkošanā.

Pastāvot tam strādniekiem naidīgajam kursam,
kas Tautas labklājības ministrija ir bijis, es šodien ne-
gribu kautrēties uzsvērt arī vienu pozitīvu pasākumu,
kāds Tautas labklājības ministrijā ir bijis pagājušā
gada. Tas ir — mežu izstrādāšana saimnieciskā kār-
ta Runājot par sabiedrisko darbu rīkošanu, man jā-
saka, ka šis Tautas labklājības ministrijas pasākums
ir bijis tiešam loti lietderīgs, bet tanī pašā laikā tas ir
sastapis ļoti daudz mušu pilsonisko aprindu organi-
zāciju, sevišķi arī mežu departamenta vislielākos ie-
bildumus.

Ievērojot to, ka pēdējos gados mežu eksports ir
gandrīz pilnīgi izbeidzies sakara ar koku materiālu
cenu krišanos pasaules tirgu, gandrīz neviena izsole,
ko ir rīkojis mežu departaments, nav devusi kaut cik
jūtamus rezultātus. To, ko mēs jau iepriekšējos ga-
dos esam vairākkārt atkārtojuši — ka mežu izstrādā-
šana valstij jāņem savas rokas, lai varētu sasniegt
lietderīgāku un plānveidīgāku mežu ekspluatāciju,
tagad ar lielu novēlošanos Tautas labklājības, mini-
strija sak pamazam ieverot. Viņa to sāka ievērot ti-
kai tad, kad izrādījās, ka neviens privāts uzņēmējs
negrib plašākos apmēros mežus izstrādāt un ekspor-
tēt uz ārzemēm,; tikai tad Tautas labklājības mini-
strija ķeras pie šīs_ lietas, Mes to apsveicām un do-
mājam ka tiešam jus gribat dot iespēju lielākam bez-
darbnieku skaitam atrast nodarbošanosun otrkārt —
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gribat turpināt mežu izstrādāšanu un radīt kaut kā-
dus valūtas ieguvumus koktirdzniecīb_ā._ Bez šau-
bām, valdībai tad jāuzņemasmežu izstrādāšana saim-
nieciskā kārtā. Tautas labklājības ministrija, patei-
coties dažiem atbildīgiem darbiniekiem, kuri šinī no-
zarē jau agrāk bija strādājuši, pagājušajā rudenī ķē-
rās pie šīs lietas. Mežu departaments šo lietu atbal-
stīja ļoti nelabprāt, šim pasākumam nāca pretim ļoti
nelabprāt. Ar lielu novēlošanos pagājušā gada no-
vembra mēnesī Tautas labklājības ministrija tomēr
uzsāka mežu izstrādāšanu. Protams, mēs to uzskatī-
jāmpar apsveicamu lietu.

Mežu ekspluatāciju uzsāka tāda kārta, ka iesaka
būvēt pievedceļus uz tām cirsmām, kuras gadu des-
mitiem prīvāttirgotāji izsolēs nebija_ ņēmuši, vai arī,
ja bija paņēmuši, tad mēģināja no tām atkratīties, jo
atzina tās par ļoti neizdevīgām. Tā mums dažos ap-
gabalos radās tāds stāvoklis, ka bija diezgan daudz
mežu, kas bija jau pārauguši, kas jau sen bija no-
cērtami, bet kurus, ievērojot satiksmes trūkumu, ne-
varēja pienācīgi izstrādāt. Tautas labklājības mini-
strija ar diezgan tālredzīgu skatu tai lietai ķērās klāt
un iesāka tā, ka kādos 5 visneizdevīgākos rajonos
sāka izbūvēt mežu pievedceļus. Pagājušajā rudenī,
iestājoties ziemai, kad grūti bija šos pievedceļus iz-
būvēt, tomēr ar šiem pašiem bezdarba apkarošanas
fonda līdzekļiem izbūvēja kādus 150kilometrus mežu
ceļu, lai izvestu kokus no tiem apvidiem, kas parasti
privātos torgos nebija nosolīti. Ja arī kāds privātais
uzpircējs tur bija ķēries klāt, tad parasti bija paņemti
tikai izdevīgākie gabali; pārējie bija atstāti. Mežu
departaments un valdība labprāt viņiem bija nākusi
pretim.

Kaut arī ar lielu novēlošanos sākti, šie mežu iz-
strādāšanas darbi pagājušajā gadā tomēr nobeigti sa-
mērā sekmīgi. Izstrādāts ap 400.000kubikmetru koka.
Tie visi laikā nopludināti uz vietām, kuras norādījis
mežu departaments, Šie darbi bez lielākiem sarež-
ģījumiem ir veikti pēc plāna, ko izstrādājusi mini-
strija.

Es' nevaru teikt, ka šinī darbā nav bijis kļūdu.
Kas attiecas uz strādnieku stāvokli, tad daudz ko at-
liek vēlēties. Daudz mežu apstrādāšanas rajonos
strādniekiem nebija pienācīgu dzīvokļu. Viņiem bija
jāmitinās loti sliktās telpās. Pārtikas līdzekļu apgā-
de — vismaz sākumā — bija loti slikta. Algas me-
žu strādniekiem bija samērā niecīgas. Akorda nor-
mas, kuras bija noliktas mežu izstrādāšanas darbos-,
nebija šiem strādniekiem labvēlīgas, Neraugoties uz
visu to, izrādās, ka Tautas labklājības ministrijas me-
žu izstrādāšanā bezdarbnieki ir izrādījušies derīgāks
darba spēks nekā citur, kur to bija mēģinājis darīt
mežu departaments, radot tanī pašā laikā sabiedrī-
bā uzskatu, ka ar bezdarbniekiem nekāda mežu iz-
strādāšananevar notikt.

Tautas labklājības ministrija savu mežu izstrā-
dāšanas programmu pagājušā gadā ir izvedusi pus-
līdz pieklājīgi, jieraugoties uz visiem trūkumiem un
iebildumiem,kādus varēja celt strādnieki. Pat lauk-
saimnieki tajos apgabalos, kuros mežu darbus izveda,
bija izteikušies, ja valsts darot tādus darbus, ja sarī-
kojot tādus sabiedriskos darbus, tad arī viņiem ne-
esot nekādu iebildumu. Tas arī ir saprotams, jo lauk-
saimnieki zirdzinieki šajos darbos atrada darbu un
peļņu pie koku izvešanas-. Otrs labums viņiem bija
tāds, ka viņi atrada ļoti plašu patērētāju kadru sa-
viem ražotājiem. Kad lauksaimnieki redzēja, ka dar-
bi rit sekmīgi uz priekšu, tad arī daudziem no viņiem
izzuda tās maldīgās domas, ko pilsoņu aģitatori un
demagogi tiem bija iepotējuši, proti —ka sabiedriskie
darbi ir tikai nelietderīga valsts līdzekļu šķiešana.
Šiem cilvēkiem tagad bija jānākpie citāda slēdziena.
\Ķ. Kiršteins no vietas: „Cik šie darbi valstij iz-

maksāja?") — To es nezinu, bet Jums, Kiršteina
kungs, taču ir labāki sakari ar mežu departamentu.
Es te tikai varu apliecināt, ka ne tikai strādnieki, bet
arī brāķeri ir izteikušies, ka novēršot vēl dažus trū-
kumus, nākošajā gadā sarīkojamos mežu darbos va-
rēšot daudz ko gūt. {Ķ. Kiršteins no vietas: „Cik
vilstij jāpiemaksā?") Nekas nav jāpiemaksā! Tau-
tas labklājības ministrija mežu darbus ir izvedusi
daudz sekmīgāk nekā mežu departaments,

Mežu izstrādāšanas kampaņā Tautas labklājības
ministrija pagājušajā gadā ir izcirtusi daudz meža ma-
teriālu un izbūvējusi apmēram 150 kilometru pieved-
ceļus uz attālākām cirsmām. Tagad šai kampaņai
vajadzētu turpināties. Priekšlaicīgi jau tagad mežu
departamentam vajadzētu ierādīt attiecīgas cirsm-as,
lai Tautas labklājības ministrija tās varētu novērtēt
un visu sagatavot, lai nākošā sezonā darbi varētu
turpināties, Šobrīd Tautas labklājības ministrija ir
bezspēcīga panākt, lai mežu departaments ierādītu
nākošā gada cirsmas, Man te ir kāds iesniegums
budžeta kommisijai no mežu darbinieku un kokrūp-
niecības uzņēmumu darbinieku biedrības,kurā ir or-
ganizēti mežu brāķeri. Tie saka, ja laikus netiks ie-
radītas cirsmas, tad. viena dala kapitāla, kas iegul-
dīta mežu ekspluatācijā vai mežu pievedceļu būvē,
būs nosviesta zemē. Nav ne mazāko šaubu, ka šos
darbus nākošā gadā vajadzēs turpināt. Tautas lab-
klājības ministrijai laikus vajadzētu ierādīt cirsmas
mežu izstrādāšanai, lai visus priekšdarbus varētu ie-
priekšveikt un darbus varētu turpināt bez lieliem sa-
režģījumiem un grūtībām. Mežu departaments cen-
šas šos darbus tormozēt un ir panācis to, ka Tautas
labklājības ministrija nav ierādījusi attiecīgas cirsmas.
(Ķ. Kiršteina starpsauciens.)

Kiršteina kungs šeit starpsaucienos liek sapras-t,
ka viņšnav šo darbu piekritējs. (Ķ. Kiršteina starp-
sauciens.) Bet šie darbi tiek kārtoti racionālāk nekā
caur mežu departamentu. Tanī pašā laikā Kiršteina
kungs domā, ka mežu izstrādāšanu saimnieciskā kār-

. tā vajadzētu turpināt un pie budžeta apspriešanas ie-
sniedza_ priekšlikumu, ka turpmāk vajadzētu ekspor-
tēt uz ārzemēm tikai izstrādātus kokus, Lai to pa-
nāktu, viņš liek priekšā iegādāt valdībai vienu kok-
zāģētavu, lai turpmāk visus saimnieciskā kārtā iz-
strādātos kokus eksportētu uz ārzemēm pārstrādāta
veidā. Mums nav nekādu iebildumu pret to, mēs
esam pārliecināti, ka neapstrādātu koku izvešana ir
valstij neizdevīga. Jo tālāk notiek izstrādāšana mū-
su pašu zemē, jotas izdevīgāk valstij un arī strādnie-
kiem. Tāpēc, ciktāl šinī ziņā mūsu domas saskan ar
Kiršteina kunga uzskatu, mēs pilnā mērā šo viņa uz-
skatu atbalstām-; bet tanī pašā laikā mēs domājam,
ka ja šo darbu grib turpināt plānveidīgi, tad vajaga
nekavējoties Tautas labklājības- ministrijai ierādīt at-
tiecīgas cirsmas, lai pievedceļus, kas ierīkoti, nākošā
gadā varētu pilnā mērā izmantot, lai attaisnotos ie-
guldītais kapitāls, un lai valsts arī turpmāk uz šiem
darbiem skatītos kā uz vienu pozitīvu pasākumu, jo
pagājušajā gadā tanīs nodarbināja tuvu pie 5000 bez-
darbnieku.

Tik daudz par rūpniecības strādniekiem-bezdarb-
niekiem, kuri bija reģistrēti darba apgādēs, un kuri
pagājušajā gadā lielā mērā sastādījās no veciem, ilg-
gadīgiem rūpniecības uzņēmumu strādniekiem,.

Vel gribu teikt dažus vārdus par intelligentiem
bezdarbniekiem. Pagājušajā gadāpirmo reizi Tautas
labklājības ministrija atrada par vajadzīgu sākt re-
ģistrēt arī šo bezdarbnieku grupu, jo izrādījās, ka
intelligento bezdarbnieku skaits katru gadu strauji
aug. Nodarbināt viņus tanīs pašos darbos, kādos
nodarbina fiziska darba strādniekus, nebija iespējams
un nebija_ arī lietderīgi. Būtu brīnišķīgi, ja tiešām
prasītu sūtīt intelligentos bezdarbniekus ārā no pil-
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setam lauku darbos vai citos fiziskos darbos tanī lai-
ka

^
kad mums ir ap 40.000 fiziska, vienkārša darba

strādnieku. Lietderība prasa, lai katru bezdarbnieku
kategoriju nodarbinātu tur, kur tā ir piemērota ar
savam spējam un iepriekšējo sagatavošanos.

Tautas labklājības ministrija bija reģistrējusi pāri
par 5000 intelligento bezdarbnieku. No šī skaita kādi
1500 bezdarbnieku bija nodarbināti dažādos valsts
resoros, un alga šiem 1500 bezdarbniekiem bija no-
likta 58vai 48 lati mēnesī. Kungi, es domāju, ka tiem-
no jums, kas vienmēr ar lielu nicināšanu esat runā-
juši par fiziskā darba strādniekiem, par viņu bez-
darba postu un grūto stāvokli, jums, kas esat no in-
telligento aprindām, šobrīd neizbēgami būs jāsāk sa-
just, ka ar katru dienu vairāk bezdarba posts padzi-
ļinās. Šinī ziņā, šinī sakarībā bezdarba apkarošanas
problēmai jums būs jāpiegriež lielāka vērība, jo ta-
gad šis jautājums jums nostājas acu priekšā.

Mēs sagatavojam arodskolās savus pilsoņus da-
žādiem arodiem. Mūsu vidusskolas katru gadu dod
tūkstošiem intelligento profesionālo darbinieku. Ne-
sen atpakaļ bija viens lozungs — pēc iespējas pāriet
no vispārējām izglītības iestādēm uz arodniecisko iz-
glītību. Šobrīd mums jākonstatē, ka ne tikai vispā-
rējās izglītības iestādes beigušo skaits ir radījis Lat-
vijā intelligento darbinieku pārprodukciju, bet intelli-
gento darbinieku pārprodukcija mums ir jaugandrīz
visās nozarēs — ari ar speciālu arodniecisko izglī-
tību, sākot jau ar augstskolu beigušiem mediķiem,
agronomiem, filologiem. Tautas labklājības mini-
strijā jau tagad kā intelligentie bezdarbnieki reģi-
strējas arī valsts technikumu, lauksaimniecības un
amatniecības skolas beigušie. Skolotāju institūti, kur
dažus gadus atpakaļ teica, ka mums skolotāju trūkst,
šobrīd ražo skolotāju pārprodukciju. Pagājušajā ga-
dā bija reģistrēti 400 līdz 500 skolotāju, kas beiguši
skolotāju institūtu, un daži beiguši pat augstskolas fi-
loloģijas fakultāti, bet nevar atrast darbu, 400^-500
skolotāji ar ilgām gaida, kad viņiem būs iespējams
atrast kaut kādu darbu. Tie visi ir reģistrējušies
"lautas labklājības ministrijā kā intelligentie bezdarb-
nieki un ir priecīgi, ka pagaidām dabu vietu kāda re-

. sorā par 58 vai 48 latiem mēnesī. Šos pašus reģi-
strētos intelligentos bezdarbniekus 1. maijā Tautas
labklājības ministrija ņēmās sijāt un tikai_ ļoti niecīgu
daļu atstāja valsts un pašvaldības iestādes. Lielu
daļu no viņiem no darba izsvieda.

Tagad iedomājieties vienu nelielu valsti, kurājau
.vienā gadā pēc reģistrācijas ievešanas ir reģistrēju-
sies tūkstošiem intelligento bezdarbnieku — un par
tādiem reģistrēja tikai tos, kas beiguši vismaz vidus-
skolu vai vismaz 2 gadus nostrādājuši kaut kāda
arodā. Tādu bezdarbnieku mums tagad ir jauap 6000
cilvēku. Nākamos gados jus varēsit konstatēt vel
lielāku intelligento bezdarbnieku pieaugumu, jo sko-
las katru gadu sviež lauka tūkstošiem kvalificētu m-
telligento bezdarbnieku. Viņi visi izmisuma pilnam
acīm skatās, kur turpmāk atradīs nodarbošanos.
(Starpsauciens pa labi.)

Jūs parasti runājat augstā stilā, kad ir runa par
lauksaimnieku un uzņēmēju pabalstīšanu, un sakāt:
Latvijas valsts nacionālo interešu un patriotisma vār-
dā tas viss ir augstākā mērā nepieciešams; bet intel-
ligence, kas sastāda nācijas smadzenes, ir nonākusi
šobrīd tādā stāvoklī, ka to runāšanu par visam jūsu
augstām lietām viņa šodien _sak nesaprast, jo šobrīd
liekas skaidrs, ka jūs esat nacionālisti un patrioti tik
tālu, cik tālu tas jums vajadzīgs jūsu maka intereses;
bet tad, kad jūsu maka intereses netiek skartas, jus
esat gatavi tūkstošiem Latvijas intelligences pamest
savam liktenim, lai paši iet meklēt darbu, kur to var
atrast.

Mēs dzirdējām kommisijā, kad šim jautājumam
pieskārās, no pilsoņu puses dažādas izrunas. Daži
kungi, piemēram, Leikarts, saka: dzeniet intelligenci
uz laukiem, lai viņa iet un strādā lauku darbu. (Starp-
sauciens pa labi.) Jā, bet tai pašā laikā Leikarta
kungs nav papūlējies saprast tos skaitļus, kas statis-
tiskās pārvaldes grāmatās tiek publicēti par strād-
nieku-bezdarbnieku skaita pieaugšanu katru gadu,
Tur ir runa arī par strādniekiem ar ceļojošu rakstu-
ru, kur puse vai % strādnieku ir spiesti pārceļot katru
gadu no pagasta uz pagastu, lai atrastu darbu. Šie
kungi, prasot intelligento bezdarbnieku sūtīšanu lau-
ku darbos, aizmirst, ka mums arī tūkstošiem' vien-
kāršo melnā darba strādnieku ir bez darba. Vai tas
būtu lietderīgi — melnā darba strādniekus atstāt pil-
sētā uz akmeņiem, viņiem darbu negādāt, bet tanī
pašā laikā intelligentos bezdarbniekus piespiedu kār-
tā transportēt uz laukiem lauku darbos; darba pro-
duktivitāti tas nekādā ziņā nevar pacelt. Tā ir ap-
lama teorija; tāpēc katram, kas grib rēķināties ar ap-
stākļiem, kādi tagad ir Latvijā, jāsaprot, ka ši pra-
sība ir absolūti nedibināta.

Tūlīt pie nākošā jautājuma mēs redzēsim, kā
šiem kungiem uzskati grozās, kad ir runa par dubul-
tiem amatiem, Tad viņi nerunā par intelligento bez-
darbnieku sūtīšanu lauku darbos, bet saka: kas ir
darbu dabūjis pilsētā, kaut arī divus amatus, lai strā-
dā vien, lai patur savus amatus! Kad ir runa par
viņu krustdēliem un krustmeitām, tad viņi par pie-
spiedu sūtīšanu uz laukiem nerunā, bet tiklīdz ir runa
par bezdarbniekiem, tad jūs esat loti gudri, pat pār-
gudri un liekat priekšā savas receptes, kurām nav
nekāda pamata.

Intelligento bezdarbnieku problēma pie mums,
kungi, ar katru gadu kļūs sāpīgāka. Ja bijušais- iz-
glītības ministris te daudzkārt dižojās ar nacionālās
skolas politikas jautājumiem un gribēja šinī lietā gūt
kaut kādus laurus, tad tanī pašālaikā mums jākonsta-
tē, ka šiem jautājumiem —? intelligento bezdarbnieku,
jautājumiemviņš nav ne ar pirkstu pieskāries. Bu-
džeta kommisijā, apspriežot Izglītības ministrijas bu-
džetu, es jautāju: ministra kungs, Jūsrunājāt par na-
cionālās skolas politikas un nacionālās kultūras vei-
cināšanu — bet ko Jūs esat darījuši, lai tūkstošiem
latviešu intelligences, kas šobrīd nīkst bez darba,
turpmāk dotu kaut kādas izredzes strādāt savā arodā
un atrast kaut cik godīgu nodarbošanos? Izglītības
ministris man palika atbildi parādā. Viņš par to ne-
bija domājis, Viņam rūpēja tikai daži desmit tūk-
stoši latu, kurus viņš gribēja atņemt minoritāšu sko-
lām, bet kad bija runa par tūkstošiem intelligento
bezdarbnieku, tad viņu lietā viņš nedarīja neka. Kur
vajadzēja atrisināt intelligento bezdarbnieku problē-
mu un nākt viņiem palīgā, bijušais izglītības ministris
bija pilnīgi nevarīgs un nespēcīgs šo jautājumu virzīt
uz priekšu.

Šepat es gribu pieskarties arī jautājumam par tā
saucamiem dubultamatietm Šim jautājumam ir gara
vēsture. Mēs vakar lasījām laikrakstos, ka Hitlers
Vācijā izdevis likumu, kas noliedz intelligencei ie-
ņemt vairāk amatu. Mēs par šo lietu esam runā-
jušijau vairāk gadu. (P. Leikarta starpsauciens.) Ja,
Leikara kungs, pēc 1931. gada vēlēšanām; un ja
Jums galvā ir smadzenes-, tad Jus zināt, ka šo jautā-
jumu ierosināja sociāldemokrāti. (Starpsauciens.) —
Dažreiz smadzeņu vietā ir šādi tādi mēsli. Mums
ne vienreiz vien ir nācies konstatēt, ka dažam labam
smadzeņu vietā ir kas cits. (Sauciens no vietas:
„Kūdras pakaiši!") — Jā, varbūt, kūdras pakaiši. —
Vācijā tā lieta ir nonākusi jau tik tālu, ka tur ir iz-
dots likums, kas noliedz vienai personai ieņemt vai-
rāk amatu un nodarboties vairāk vienas ģimenes

37*



115§ Latvijas Republikās IV Saeimas VI sesijas 28. sēde 1933. gada 4. jūlijā. H6u_

personām-, jo bezdarbnieku skaits sniedzas tūkstošos
un pat miljonos.

Mēs šo jautājumu ierosinājām 2 gadus atpakaļ,
kad bezdarba posts likās pieaudzis tik tālu, ka pra-
sība pēc dubulto amatu likvidēšanas jau bija puslīdz
nobriedusi. Mums pašiem bija loti maz tādu cilvē-
ku, kas ieņēma 2 amatus. Ja tādi bija, tie bija vē-
lēti amati Saeimā vai pašvaldības iestādēs. 1931.
gadā, kad šo jautājumu ierosinājām, mēs radikāli to
realizējām paši attiecībā uz sevi. Sākot no 1931. ga-
da, mums nav neviena atbildīga darbinieka, kam
būtu 2 amati. 2 gadi pagāja, kad pilsonība kopā ar
mums zvērēja, ka nevarot tagadējā krizes laikā at-
ļaut ieņemt vairāk amatus, ka arī viņi likvidēšot du-
bultos amatus, Pilsonība izrādīja briesmīgu rosību
.šinī lietā, bet līdz šim' nekas nav redzams. Mēs jau
2 gadus atpakaļ to lietu nokārtojām, bet labā spārna
un pat centra kungiem nebija gribas šo lietu no-
kārtot.

2 gadu laiku mēs nācām Saeimā ar vairāk ierosi-
nājumiem izstrādāt attiecīgu likumu, Kommisijās
par tiem gari runāja. Pilsoniskās frakcijas visādi
sabotēja šāda likuma izstrādāšanu. Tagad šis sa-
mērā nepilnīgais likums ir plenārsēdes dienas kārtībā,
bet katrā sēdē tam aizbīda priekšā vairāk likumu,
lai novilcinātu šī likuma izskatīšanu, kamēr beidzas
Saeimas sesija. (A. Erniņš no vietas: „Rīt būs!")
Rīt būs? Ja nu arī rīt būs tas liktenīgais gadījums,
kad mums būs lemts apspriest šo likumprojektu, tad
mums, Erniņa kungs, nav nekādu illūziju, ka jūs sa-
vus dubultos amatus likvidēsiet. Jūs taču katrā ziņā
papūlēsities šo likumprojektu aprakt. (A.Erniņa
starpsauciens.) Mēs balsosim pilnīgi atklāti, mēs pa-
rādīsim jums savas zīmītes. Mums taču nav nekādu
dubultu amatu, tāpēc mums nav vajadzīga nekāda
dubulta spēle, bet jūs, kungi, to nedarīsit. Koalicijas
frakcijām ir citi nodomi; paprasait tikai zemnieku
savienībai. Vai Celmiņa kungs atteksies no pilsētas
galvas amata, vai viņš var iztikt bez šīs algas?
Skaidrs, ka viņš darīs visu, lai šo likumu apgāztu.
Paprasait Ulmaņa kungam, vai viņš var dzīvot bez
otras algas, ko viņš saņem zemes bankā! Atklāti,
varbūt, viņš neko neteiks, bet klusībā domās: es
nomiršu, ja man nebūs otras algas, Paprasait Dzel-
zīša kungam, vai viņš var iztikt bez savas zemes
bankas pārvaldnieka algas! Tā taču ir divreiz tik
liela kā Saeimas deputāta alga! Erniņa kungs, pa-
prasait Bļodnieka kungam, kurš pirms ministru pre-
zidenta pienākumu uzņemšanās bija Latvijas bankas
padomes loceklis un saņēma lielāku atalgojumu nekā
ministru prezidents. Pagaidām gan viņš šo posteni
ir atstājis un savā vietā ielicis savu svaini Ziemeļa
kungu, bet tikko ministru kabinets būs demisionējis,
tā Bļodnieka kungs- bu's atkal šai vietā. Vai Bļod-
nieka kungs var dzīvot bez šīs otras algas? Skaidrs,
ka nē! Savās sapulcēs viņš gan, varbūt, sauc: nost
ar dubultiem amatiem — bet ne te.

Es, deputātu kungi, varētu nosaukt vēl desmi-
tīm šādu kungu, kam ir vairāk amatu. (Starpsau-
cieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Du-
kur,_ Jums atlikušas tikai 15 minūtes. Varbūt, Jūs
atstāsit tos dubultos amatus vēlākam laikam, kad no-
nāksim pie attiecīgā likuma.

R. Dukurs (turpina): Tā kā šis jautājums ir sai-
stīts ar bezdarba problēmas atrisināšanu, es nevaru
atteikties pakavēties arī pie šī jautājuma, jo citā sa-
karībā mums šodien un, varbūt, rīt nebūs iespējams
par to runāt; ja nu rīt būs iespējams par to runāt, tad
papildus pie tā, ko es teicu šodien, rīt es vairs daudz
nepakavēšos, bet paskatīšos, kā jūs par to balsosit.
Vai tik nebūs atkal priekšlikums nobalsot aizklāti?

Būs, Bļodnieka kungs, jūs nevarat citādi to izdarīt!
Jūs labi zināt, ka dubultamatnieku jautājums in-

telligentos bezdarbniekos ir ārkārtīgi akūts jautā-
jums. Ja mums ir reģistrēti ap 6000 intelligento bez-
darbnieku, tad jūs paši sapratīsit, ka šie intelligentie
bezdarbnieki izplestām acīm raugās, vai, likvidējot
dubultos amatus, vienai daļai no viņiem nebūs iespē-
jams dabūt darbu, stājoties tanīs vietās, kuras ta-
gad ieņem šie augstie kungi vai viņu krustdēli.

Pēc Valsts kontroles izdarītās skaitīšanas da-
tiem šo dubultamatnieku oficiāli ir 1500 cilvēku, bet
mēs zinām, ka patiesībā šo dubultamatnieku skaits
ir daudz lielāks. Tanī dienā, kad praktiski nāksies
šo lietu realizēt, mēs domājam, ka 3000 intelligento
bezdarbnieku varēs atrast darbu, Tāpēc intelligen-
tie bezdarbnieki ar lielu interesi raugās, vai valdība,
vai Saeima būs spējīga reiz šim jautājumam pieiet un
to atrisināt.

Pārliecīgas cerības mēs, protams, uz šo likum-
projektu neliekam; mums nav nekādu illūziju, ka šis
likums bezdarba problēmu intelligencē atrisinās; bet
mēs sakām: ja jūs varat šī likuma izvešanas rezul-
tātā radīt darbu kaut 1500 vai 2000 intelligentiem
bezdarbniekiem, tad tas ir svētīgs darbs. Ja kaut
šim skaitam jūs būsit sagādājuši darbu, tad no otras
puses vēl jūs būsit radījuši vienu ļoti tālu ejošu mo-
rālisku efektu intelligento bezdarbnieku aprindās, jo
tad tās varēs teikt: Saeima ir darījusi visu, kas ir
bijis viņas spēkos, lai tagadējos apstākļos kaut cik
mīkstinātu bezdarba jautājumu. Šim samērā niecī-
gajam solim morāliskā ziņā tomēr būtu daudz tālāk
ejošākas sekas nekā faktiski iespējamība atrast
darbu.

Tiem, kas stāv uz demokrātijas pamatiem, nav
jāaizmirst, ka intelligencei, kas ir nonākusi izmisuma
stāvoklī, ir ļoti dzirdīgas ausis pret visādiem fašisti-
skiem aicinājumiem' uz apvērsumiem' u. t. t. Man ir
bailes, kajūs atjēgsities šai jautājumā tikai tad, kad
busi-t dabūjuši krietnu belzienu, bet tad, varbūt, jau
bus par vēlu.

Šinī sakarībā es gribu vēl divus vārdus teikt par
valsts darbinieku algām. Valsts darbinieku algas ir
vairākkārtīgi samazinātas, Kopsummā ar pēdējiem
likumiem valsts darbinieku algas ir samazinātas par
vairāk kā 30%,. Kā iepriekšējais ministru prezidents
Skujenieks, tā arī viņa pēcnācējs ir vairākkārtīgi
deklarējuši, ka algoto darbinieku pirkšanas spēju sa-
mazināšanās- nāk par sliktu lauksaimniecībai. Mums
liela vērība jāpiegriež iekšējam tirgum, jo tas ir vie-
nīgais- drošais tirgus lauksaimniecības produktiem.
Ārzemju tirgi savas mainīgās konjunktūras dēļ ir aug-
stākā mērā nedroši, un tāoēc var teikt, ka droša būs

-tā ražošanas nozare, kura varēs galvenam kārtām
dibināties uz iekšējo patēriņu. Šinī ziņā, mums lie-
kas, ir augstākā mērā valstiski gādāt par to, lai tik-
lab algas strādniekiem — fiziskā darba strādniekiem,
ta _arī intelligentiem algas strādniekiem pirkšanas
spējas netiktu pazeminātas līdz tādiem apmēriem, ka

.Viņi tikai knapi vairs varētu savilkt kopā savas eksi-
stences galus. Valdība deklarēdama, ka viņa esot
pret valsts darbinieku algu samazināšanu, šinīs pē-
dējos gados soli pa solim valsts darbinieku algas to-
mēr ir samazinājusi. Es neatstāstīšu vairs to pakā-
penību, kā tas ir izdarīts — par to man jau nācās ru-
nāt, apspriežot valsts darbinieku algu samazināšanas
jautājumu; bet es varu tikai konstatēt, ka algas kop-
summā ir samazinātas par vairāk kā 30%.

Ir brīnišķīgi, ka tā partija, kura skaitījās- it kā
valsts darbinieku interešu aizstāve — demokrāti'
skais centrs — tomēr neprata šinī jautājumā jau lai-
kus nostāties uz tāda viedokļa, lai valsts- darbinieku
intereses būtu pietiekoši nodrošinātas. Jau iestājo-
ties Bļodnieka kunga valdībā, demokrātiskais centrs
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bija nostājies uz tāda viedokļa, ka gadījumā, ja visi
līdzekļi bus izsmelti, viņš bus ar mieru piekrist tam,
ka valsts darbinieku algas tiek samazinātas. Ja visi
līdzekļi bus izsmelti — tad tikai kā pēdējo paņēmie-
nu! Tanī paša laika zemnieku savienība teica: nē,
mes to gribam izlietot ka pirmo līdzekli un samazi-
nāt valsts izdevumus tūlīt pat, un pirmā kārtā mēs
gribam samazināt valsts darbinieku algas. Demo-
krātiskais centrs teica — tikai pēdējā gadījumā! Pro-
tams, strīdēties par to, kad ir pienācis šis pēdējais
moments, kad algas var samazināt, ir bezgala grūti.
Šinī ziņa demokrātiskais centrs neguva galīgi ne-
kādus panākumus. Mēs demokrātiskam centram pār-
metarn to, ka viņš pats .ies-tājoties Bļodnieka kunga
valdība, bija atstājis vaļējas durvis- valsts darbinieku
algu nosišanas lieta. . Viņš bija pateicis, ka viņam
iebildumu nav — tikai, tas jālietojot kā pēdējais līdze-
klis. Citi kungi, kam_ bija lielāka noteikšana, parū-
pējas par to, lai pirmām kārtām ķertos klāt šīm al-
gām; (Sauciens pa labi: „Ohoho!") — Jā, ohoho!
Mes bijām jau no sakuma pretim! Ja jūs kā koali-
cionari būtu uzsitusi kulaku uz galda un teikuši, ka
jusiziesit no koalicijas, ja pirmā kārtā ķersies klāt
ierēdņu algām-, tad būtu bijis citādi, bet jums nebija
drosmes pateikt, kajus atsakāties no valdības, ja to
neievēro. Jums likaska valsts darbinieku aprindas
ir pārak šauras, bet nacionālās politikas jautājums—
tas, varbūt, būs tas, ar ko varēs iemantot plašākas
simpātijas. (Starpsauciens.) Jūs aizgājāt no koali-
cijas niecīga jautājuma dēļ — 20-00 latu dēļ. Man jā-
saka, Breikša kungs, ka jūs kabinetā valsts darbi-
nieku jautājumu gan neaizstāvējāt. Jūs neteicāt: nē,
mes esam pret pjeķeršanos ierēdņu algām, rē-ķinai-
ties ar mums, citādi mēs no koalicijas aiziesim. Tas
ir tas, ko mēs jums- pārmetām'! (Starpsauciens.) Es
nesaku, ka centrs vien ir vainīgs — īstie vainīgie sēd
labajā spārnā; bet centrs neprata izmantot savu po-
zīciju, un nav attaisnojis- to mūžīgi atkārtoto teicie-
nu, ka viņš neļaus ķerties klāt valsts darbinieku
algām.

Breikša kungs teica no vietas: „Jā, nākat jūs
arī valdība, tad tā lieta būs droša!" Man toreiz nā-
cās teikt Breikša un Kiršteina kungiem, ka jūs tikai
tad saucat mūs, kad jums sāk iet plāni, kad jums
djaudizlikšana no valdības. Kad jums iet labi, tad
jus mus aizmirstat, bet kad iet slikti, tad sākat do-
māt: kaut arī sociāldemokrāti būtu valdībā! Es do-
māju, jūs esat ļoti priecīgi, ka arī sociāldemokrāti ir
opozīcijā; citādi jūs būtu gaužām vientuļā stāvoklī.

'(Starpsaucieni.) Tagad jūs sakāt: labi, ka sociāl-
demokrāti ir opozicijā, jo tad mūsu izlekšanai ir
drusku vairāk nozīmes. (Starpsaucieni.) Kiršteina
kungs, mēs jūsu untumiem līdz nelēkāsim; mums ir
savi uzskati un principi, no kuriem vadoties, mēs
spriežam par to,, vai un kad piedalīties valdībā. Mēs
jau iepriekš paredzējām, kāda būs jūsu rīcība, un pie
kā tā novedīs; mēs zinājām, ka cīņu valsts darbinie-
ku aizstāvēšanā kaut arī valsts ierēdņu rāmjos jūs
nopietni nevarat un negribat izvest. (Starpsaucie-
ni.) Pagaidām mēs ar savu opoziciju, Kiršteina
kungs, esam panākuši drusku vairāk nekā jūs, sēdot
valdībā.

Gribu vēl dažus vārdus teikt par sociālās apgā-
dības lietām. Lai neietu plašumā, minēšu jums tikai
dažus datus par to, kādā stāvoklī vispār ir mūsu tau-
tas veselība un labklājība.

Loti bieži dzirdam sakām, ka pie mums sociālo
labierīcību ir tik daudz kā gandrīz nekur citur pa-
saulē. Es minēšu datus par to, kā pie mums ir ar
dabisko iedzīvotāju pieaugumu; tas rādīs, kādos ap-
stākļos dzīvo ļoti plaši iedzīvotāju slāņi. Jūs vien-
mēr sakāt, ka mūsu iedzīvotāju skaits jāvairojot, un
priecājaties par katru jaunu galviņu, kas nāk šinī pa-

saule. Jau no Čakstes laikiem jūs kultivējat šo uz-
skatu un atzīstat, ka tas jāveicina; bet visi likumi,
kas šinī lieta ir gribējuši kaut ko dot, ir bijuši jums
vislielākā mēra nepieņemami, Mūsu dabiskais iedzī-
votāju pieaugums raksturojams pēc oficiāliem datiem.
Es tos minēšu tikai tāpēc, lai atgādinātu, kāds ir stā-
voklis. Ja jus ievērosit šos skaitļus-, tad jums pašiem
bus skaidrs, ka stāvoklis ir ārkārtīgi nenormāls.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Du-
kur, jūsu runas laiks izbeidzas. Deputāts J. Celms
ir iesniedzis priekšlikumu —

pagarināt deputātam Dukuram runas laiku vēl par 1
stundu.

Iebildumu pret šo priekšlikumu nav? Tas pie-
ņemts. — Ludzu turpināt! —

R. Dukurs (turpina): 1925. gadā dabīgais iedzī-
votāju pieaugums, rēķinot dzimušos un atvelkot nost
mirušos, bija 13.631 cilvēks, 1933. gadā — 13.516, tā
tad par vienu simtu mazāk, 1927. gadā — 12.669, par
veselu, tūkstoti mazāk, 1928. gadā — 11.827 — atkal
par veselu tukstofi mazāk, 1930. gadā — tikai 10.725
— atkal par apmēram tūkstoti samazinājies, 1931.
gada, ar kuru statistiskie dati pagaidām izbeidzas —
10.081 — atkal par apmēram 700 mazāk nekā ieprie-
kšēja gada. Septiņu gadu laikā pieaugums ir kļuvis
par 3500 iedzīvotajiem mazāks nekā valsts pastāvē-
šanas pirmajos gados. Es domāju, tiem, kas kaut
cik nopietnāk izturas pret šo jautājumu, būs sapro-
tams, ka taisni sociālās grūtības lielā mērā samazi-
na iedzīvotāju dabīgo pieaugumu. Lai rādītu, ka tas
tā, es atkal minēšu skaitļus, kas paši par sevi runā
pietiekoši gaišu valodu — minēšu skaitļus par bērnu
mirstību Latvija.

1931. gadā bērnu,_kas miruši vecumā līdz 5 ga-
diem, tiklab laulība, ka ārlaulībā dzimušu, ir bijis ap
4200. Tādu, kas miruši jau pirmajā dzīvības gadā,
ir bijis pāri par 3000. Tā tad 7» no mirušiem bēr-
niem ir miruši jaupirmajā dzīvības gadā, un no šiem
savukārt pirmajā mēnesī ir miruši 1200 bērnu. Ja
tik prāvs skaits jaunpiedzimušo mirst ne tikai pirms
piektā dzīvības gada, bet jau pirmajā dzīvības gadā
,un pat pirmajā mēnesī, tad jūs, deputātu kungi, atkal
man piekritīsit, ka šī jaunpiedzimušo mirstība pirma-
jā menesīun pirrņaļā_ dzīvības gadā izskaidrojama
galvena kārta ar ārkārtīgi nelabvēlīgiem sociāliem
apstākļiem, kādos jādzīvo lielākai daļai darba cilvē-
ku. Šos skaitļus nevar noliegt, tie jāievēro, ja gri-
bam kaut cik interesēties par sociāliem jautājumiem;
tad jārēķinās ar to, ka stāvoklis ir tāds. .

Es minēšuvē! salīdzinošus s-kaitlus par to, kāds
ir stāvoklis mūsu sociālās apgādības lietās. Veselī-
bas statistikā, diemžēl,_ mums trūkst sakopotu datu
par to, cik pļaš[Latvijā ir izplatīta tuberkuloze. Tu-
berkuloze, ka jūs, deputātu kungi, zināt, ir nabadzī-
bas slimība. Ar tuberkulozi mirst galvenā kārtā na-
badzīgāki iedzīvotāji-, jo šī slimība ir bezgala ļauno
dzīves apstākļu sekas tiklab bērnībā, kā ari vēlākos
gados. Ka jau teicu, mums nav sakopotu datu par
to, cik plaši šī slimība ir izplatījusies Latvijā, Vese-
lības statistikā šai vietā mums ir punktiņi. Tomēr
daži norādījumi par tuberkulozi mums ir. Tā, pie-
mēram, Rīgas pilsēta reģistrē miršanas gadījumus ar
tuberkulozi. Te mēs redzam, ka, piemēram, 1931.
gada ar tuberkulozi miruši 654 cilvēki. No tiem lie-
lāka daļa — 314 cilvēku miruši slimnīcās, bet lielā-
ka daļa miruši ārpus slimnīcām. Kungi, iedomājie-
ties tādu stāvokli, ka vairāk simtu cilvēku mirst ar
tuberkulozi. Tas nozīmē, ka viņi vairāk gadu dzīvo
ar _ tuberkulozi trešā stadijā, nedziedināmā stadijā,
dzīvo ģimenē, kopā ar saviem darba biedriem, inficē
visus tos, ar kuriem viņi satiekas un izplata šo brie-
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smīgo sērgu jo plašos apmēros. Mums nav datu par
to, ka šī sērga izplatās, bet Tautas labklājības mini-
strija ir izstrādājusi tādu. apmēra aprēķinu un ir kon-
statējusi, ka šobrīd pēc viņas domām, datus nepār-
spīlējot, Latvijā ir 5000 tādu, kas slimo ar tuberku-
lozi nedziedināmā stadijā, un kas nekavējoties būtu
izolējami no sabiedrības. Drausmīgas ainas dažbrīd
jāredz, sevišķi strādnieku aprindās, kantoristu aprin-
dās, zemāko intelligento profesiju aprindās, pat sko-
lotāju aprindās, kur cilvēki līdz pēdējai nāves dienai
dzīvo un strādā, klepo virsū saviem tuvākiem līdz-
biedriem, skolā — klasē klepo virsū bērniem, inficē
desmitiem un simtiem citu cilvēku. Tie tad iznēsā
šo slimību atkal tālāk. Ap 5000 cilvēku Latvijā šo-
brīd ir tādu, kas nekavējoties būtu izņemami no sa-
biedrības un ievietojami kaut kādos izolācijas punk-
tos, lai šī sērga neizplatītos tālāk.

Likumā par sociālo apgādību ir 6. pants, kurš
nosaka, ka ārstēt, kopt un uzturēt trūcīgās personas,
kuras_ saslimušas ar tuberkulozi grūti dziedināmā
stadija, ir valsts pienākums. Pilsoniskais vairākums
šim pantam gan pieņēma piezīmi, ka valsts uzņemas
šo pienākumu tikai atkarībā no valsts līdzekļiem, pa-
kāpeniski. Šis likums pieņemts 1928. gadā. No 1928.
gada šī likuma 6. pants ir palicis uz papīra, un nekas
šinī virzienā nav darīts. Pašvaldības nevar cīnīties
ar šo sērgu plašākos apmēros. Vienīgi Rīgas pilsēta
ir mēģinājusi kaut ko darīt un ir ierīkojusi vienu tu-
berkulozes slimnieku sanatoriju Biķernieku mežā,
kur ir mēģinājusi vienu niecīgu daļu slimojošo ar
tuberkulozi izolēt no pārējās sabiedrības, lai viņi ar
šo sērgu neaplipinātu citus, lai ar tuberkulozi neap-
liptu simtiem un tūkstošiem cilvēku. Pārējās paš-
valdības, grūto apstākļu dēļ, neko nav varējušas
darīt.

Tautas labklājības ministrija nekustina ne pirk-
sta jaukopš 1928. gada, lai kaut ko darītu šai jautā-
juma. Nav spertinekādi soli, lai izolētu, lai novie-
totu izolācijas jestādēs slimojošos ar tuberkulozi, lai
tos, kas ir grūti dziedināmā stadijā, varētu izņemt
no sabiedrības, lai viņi neinficētu pārējo sabiedrību.

Tie ļaudis, kas skatās uz sociālo apgādi no tā
viedokļa, ka tas ir lāsts, kas prasa jaunus izdevu-
mus, nesaprotu, kāda nozīme ir šiem 5000 slimojo-
šiem ar tuberkulozi visas valsts dzīvajam spēkam,
kāda nozīme ir šiem 5000 ar tuberkulozi slimajiem,
valsts dzīva spēka izskaušanā. Mēs uz šo jautājumu
skatāmies augstākā mērā nopietni un domājam, ka
jausen ir pienācis laiks darīt visu iespējamo, lai šinī
ziņa kaut ko panāktu.

Mūsu priekšlikums budžeta kommisijā par to,
lai Tautas labklājības ministrija izmantotu kaut vienu
no tam valsts muižām, kas ir valsts rīcībā, un ierī-
kotu tur kaut dažiem simtiem mazturīgo-, kas slimo
ar tuberkulozi, novietošanas vietu, tika noraidīts, un
ta vēl šobrīd mēs atrodamies tādā pašā stāvoklī,
kāds bija 1928. gadā. Šie daudzie tūkstoši tuberku-
lozes_ slimnieku staigā apkārt un katru brīdi apdraud
ari jūsu un jūsu ģimenes locekļu veselību. Šie cil-
vēki šobrīd ir absolūti neapgādāti, Mēs baidāmies
izdot dažus simtstūkstošus- latu,bet zaudējam1 tūksto-
šiem cilvēku veselību. Lai izārstētu to, kas vienreiz
saslimis ar tuberkulozi, vajadzīgi gadi un daudz lī-
dzekļu, tāpēc nevar skatīties uz šo jautājumu kā uz
mazsvarīgu.

Sociālās apgādības lietas jums, protams, ir maz-
nozīmīgs faktors; bet ja jūs domātu drusku valstiski
— ka jus- paši bieži sakāt —, tad jums būtu jāsaprot,
ka ta nav tik vienkārša lieta, un ka mūsu aizrādīju-
'.mi šinī virziena, ka te nekas netiek darīts, ir ļoti no-

.'pletni ņemami.
Šinī sakarībā es gribu atgādināt, ka mūsu šī ga-

da valsts budžetā — Tautas labklājības ministrijas

budžetā šīm vajadzībām ir paredzēta ārkārtīgi niecī-
ga summa — tikai pāris tūkstots latu, ar kuriem ti-

.kai dažus desmit mazturīgos tuberkulozes slimniekus
ar valsts piemaksām var novietot vai nu Sarkanā
krusta sanatorijā, vai kādā pilsētas slimnīcā. Tūk-
stoši arī turpmāk paliek ārpusē.

Slimo kases līdz šim bija vienīgās iestādes, kas
. varēja kaut ko darīt tuberkulozes apkarošanas lietā.

Slimo kases arī ir spērušas dažus ļoti nopietnus so-
ļus —• gan ierīkojot sanatorijas, gan bērnu vasaras

'kolonijas, lai izsargātu vienu daļu iedzīvotāju un lai
palīdzētu cīnīties pret šo postošo slimību. Ko jūs
esat darījuši ar slimo kasēm? Izmantojot pašreizējo
situāciju, jūs esat nogriezuši viņām valsts piemaksas
1I*%\ apmērā. Reizē ar to bērnu vasaras koloniju
uzturēšana un tuberkulozes slimnieku ārstēšana ta-
gad ir daudz grūtāka nekā bija līdz šim. Jūs visu
laiku grasījāties sakropļot vienu no strādniecības ie-
guvumiem —? slimo kases, bet vienmēr jums bija vai
nu bailes, vai kauns, vai neērti šai lietai ķerties klāt;
tagad, kad ir pacēlies jautājumspar to, ka valsts bu-
džets jāreducē, kadjūsu piemaksas turīgiem lauk-
saimniekiem ir nonākušas līdz summām, kas pār-
sniedz 30_ miljonu latu, jūs, izlietojot konjunktūru, tei-
cat: ja jūs reducējat piemaksas lauksaimniekiem un
atņemat algas valsts darbiniekiem, tad jāsamazina
arī piemaksas slimo kasēm. Tas ir komiski, tomēr

' šādu argumentāciju jūs izlietojat. Jau pāris gadu no
vietas budžetā nebija paredzēti slimo kasēm tādi lī-
dzekļi, kādi uz likuma pamata viņām pienācās. Uz
šo pavasari valsts bija palikusi slimo kasēm parādā
tuvu pie 2.000.000 latu. Nu bija pienācis brīdis, kad
varēja ar slimo kasēm izrēķināties; sakrājušies tik
lieli parādi, valsts nevar tos nest — tad nu ar liku-
ma, palīdzību tos vajadzēja samazināt. To jūs izda-
rījāt, kungi, un tas ir noticis tai laikā, kad runā par
tautas_ grūtībām un par vienlīdzību posteņu samazi-
nāšanā. Jūs tagad visiem līdzekļiem esat stāvējuši
par to, ka jādod tiem, kam jau ir, un jāatņem tiem,
kam nav. Jūs kaili un atklāti bez mazākās kautrē-
šanās esat izveduši turīgo šķiru polītiku un esat pū-
lējušies izmantot situāciju, lai varētu pieķerties slimo
kasēm.

Jūs runājat par lauku apstākļiem, par to uzla-
bošanu, bet arī lauku iedzīvotājiem jūs ar satversmes
81. panta kārtībā izdoto likuma grozījumu atņemat
70.000' latu. Sociālos ieguvumus, kas Latvijā ievesti
tās pastāvēšanas pirmajos gados, jūs soli pa solim
atņemat, un tas viss notiek tai laikā, kad jūs dzenat
uz leju darba_algas, kad tūkstošiem cilvēku ir nonā-
kuši izmisumā.

Jūs esat runājuši arī par to, ka dzīve jāpalētina,
bet mēs redzam, ka tas tā nav. Pēdējos gados pēc
statistiskās pārvaldes datiem redzam, ka dzīves dār-
dzība_nav gājusi uz leju, bet par dažiem punktiem ir
pat kāpusiuz augšu. Jūs esat iecēluši cenu komisā-
ru, kas cīnās ap alus cenu pazemināšanu, ap tik «sva-
rīgu" lietu, un tomērneko nav varējis izdarīt arī alus
jautājuma. Daži brūži bija par to, ka alus cenai jā-
paliek tādaļ pašai, un nezin, vai tie, kas alu lieto, būs
jutuši, ka tā cena tagad ir zemāka. Tas nav lētāks!
Pat šim niecīgajam jautājumam netika pāri. Es ne-
maz nerunāšu par citiem pārtikas līdzekļiem, kuriem
cenu kommiisars nemaz nav domājis pieskarties. Tā-
diem ražojumiem, ko patērē plašas iedzīvotāju ma-
sas, viņš nedrīkst pieskarties. Viņš ir bezspēcīga
lelle turīgo iedzīvotāju rokās, kas drīkst darīt tikai
to, ko viņam atļauj, bet to, ko neatļauj, nedrīkst darīt.

Degyīnam_ turpretim cena ir pazemināta par
50%!. Jus stradnieku_ un valsts darbinieku stāvokli
pasliktināt, bet degvīna cenas pazemināt. „Dzer,
brālīt, dzer," ta dziedLatvijas monarchisti. Tūksto-
šiem ļaužu ir izmisuma, bet jūs ar savu nacionālo po-
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lītiku viņiem palīdzat šo izmisumu aizmirst, dodot
iespēju plaši jo plaši lietot alkoholu. Alkohola cenas
pazeminot, jus gādājat par to, lai pierobežas apga-
bala valdība pretēji pašvaldību rīkojumiem atvērtu
dzertuves, cik tik patīk; jūs gādājat par to, lai alu
varētu dabūt pirkt katra pārtikas bodītē. Jūs arī
esat panākuši to, ka šobrīd katrā pārtikas veikalā,
sevišķi uz laukiem, var dabūt reibinošus dzērienus.
Pārtikas veikali ir pārvērtušies par dzertuvēm. Se-
višķi uzlaukiem sestdienu vakaros un svētdienās ap
dzertuvēm redzams loti daudz cilvēku, kas zālītē
dzer, phte un dzied dziesmas, To jūs esat panākuši,
tas ir jūsu sociālās politikas galīgais efekts! Algas
nosist, sociālas labierīcības iznīcināt, likumus, kas
kaut cik nodrošina algoto darbinieku stāvokli, cik ie-
spējams vai nu iznīcināt, vai sakropļot! Tanī pašā
lajka jūs dodat iespēju šiem ļaudīm par lētu cenu ie-
gūt vislielāko indi — alkoholu. Tautas labklājības
ministrija šodien var lepoties ar šopanākumu, ar sau-
cienu „Dzer, brālīt, dzer!" Tas ir lielākais ieguvums
visa viņas pēdējo gadu darbībā. Citu, lielāku panā-
kumu viņai nav.

Ja man jānoslēdz šīs piezīmes par Tautas lab-
klājības ministrijas budžetu, tad uz to statistisko da-
tu pamata, kurus man bija izdevība šeit minēt, es
gribu konstatēt, ka mums Tautas labklājības mini-
strija tagad jāliek zosu pēdiņās. īstas Tautas labklā-
jības ministrijas-, kas veicinātu tautas labklājību,
mums nav. Tautas labklājības ministrija tagad ir tu-
rīgo pilsoņu šķiras aģentūra tautas labklājības ma-
zināšanai. Mums ir tautas labklājības ministrija, kas
jānosauc par tautas posta veicināšanas ministriju.

Ja jūs šādupolitiku turpināsit, es esmu pārlieci-
nāts, ka jums neizdosies noturēties tanīs pozīcijās,
kurās jūs šobrīd esat, neskatoties uz visu jūsu nacio-
nālo bungu rubināšanu. Ja lieli tautas slāņi — ne ti-
kai vienkāršo strādnieku slāņi, bet arī intelligence ir
nonākuši izmisuma stāvoklī, ja viņiem nav izredzes
kaut cik nodrošināt savu eksistenci, tad esat pār-
liecināti, ka viņi meklēs glābiņu kaut kur citur —
vienalga, kur. Visi jūsulabie nodomi, frāzes, ka La-
tvija vispirms ir latviešiem, šobrīd ir tikai tukšas frā-
zes. Jūs esat nostādījuši jautājumu tā, ka Latvija ir
tikai turīgai pilsonībai. Algas darbinieki jūs neinte-
resē. Šo ābeces patiesību šobrīd saprot ne tik vien
tūkstoši vienkāršā darba strādnieku, bet no rūgtiem
piedzīvojumiem to saprot arī intelligentie iedzīvotāji.
Viņi piekritīs manam raksturojumam, ka mūsu tau-
tas labklājības ministrija šobrīd ir tautas posta veici-
nāšanas ministrija, kas kopā ar pilsonību pūlas pār-
velt visas labierīcības un piemaksas uz turīgām šķi-
rām, atņemot tās mazturīgām iedzīvotāju šķirām,.
Šāda polītika var novest tikai pie katastrofas. Ne-
pārmetiet mums, ka mēs jūs laikā neesam brīdinājuši
un neesam pastāstījuši, pie kādāni sekām tas var no-
vest.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kiršteinam.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): _ Godāja-
mie deputātu kungi! Apskatot Tautas labklājības mi-
nistrijas budžetu, jāsaka, ka arī demokrātiskā centra
frakcija to nevar atzīt par apmierinošu, joTautas lab-
klājības ministrija tos daudzos uzdevumus, kas viņai
uzlikti, nevar apmierinoši veikt. Te ir vesela rinda
pazeminājumu tādos posteņos, ko patiesībā nevarētu
pazemināt, kas šajos krizes laikos būs sevišķi- sajū-
tami plašākām tautas masām. Piemēram — ārstē-
šanas izdevumiem, ar kuriem paredzēts zināms at-
balsts cilvēkiem, kad tos piemeklējusi liela nelaime,
slimība, summa ir ļoti samazināta. Samazinātas

^
ir

summas arī slimo kasēm:, kas ārstē rūpniecības strād-
niekus, lauku iedzīvotājiem un arī valsts darbinieku

ārstēšanai. Šinī ziņā mēs esam tai pārliecībā, ka
patiesībā varēja iztikt bez samazināšanas, sevišķi tā-
pēc, ka valdība ir atradusi par iespējamu dot loti lie-
las summas, pat neizpildāmas summas dažādām ci-
tam vajadzībām.

Tautas labklājības ministrijas kompetencē ir arī
darba tirgus_regulēšana. Pie šī jautājuma Dukura
kungs apstājās sevišķi plaši un atrada to par neap-
mierinošu. Mūsu frakcija te ir citos ieskatos. Mēs
domajam,_ ka bezdarba regulēšanas polītika, ko valsts
uzsaka vēl tanī laikā, kad arī mēs piedalījāmies val-
dībā, izņemot bezdarbnieku apgādāšanu no to aprin-
du rokām, kuras tieši interesē bezdarbnieku lielais
skaits un nododot to valsts rokās, ir bijusi pilnīgi pa-
reiza. Pēc mūsu pārliecības tas ir labs darbs, un tā
labās sekas bija redzamas jau šogad. Ja šo jautā-
jumu tāpat regulēs arī turpmāk, tad bezdarba prob-
lēmu, kas mums lielā mērā ir fiktīva, drīz vien izdo-
'sies kārtīgi atrisināt.

Dukura kungs sevišķi cildinoši apstājās pie vie-
na bezdarba mazināšanas veida, proti — pie mežu
Izstrādāšanas ar speciālu iestādi- Tautas labklājības
ministrijā. Viņš ļoti jūsmoja, ka strādnieki ar šome-
žu izstrādāšanu esot ļoti apmierināti. (R. Dukurs no
vietas: „To es neteicu!") Jūs teicāt: brāķeri ir ap-
mierināti. (R. Dukurs no vietas: „Loti daudz strād-
nieku ir neapmierināti!") Bet esot daudz vairāk ap-
mierinātu nekā agrāk; tāpat esot apmierināti lauk-
saimnieki, Tas, Dukura kungs, ir ļoti labi saprotams,
jo viņiem visiem tiek kārtīgi samaksāts; un kurš,
gan, Dukura kungs, nebūs apmierināts, ja viņam labi
maksā, sevišķi šinīs laikos? (R. Dukura starpsau-
ciens.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu netrau-
cēt runātāju!

K. Kiršteins (turpina): Es domāju, ka šis darbs
jākvalificē kā labi samaksāts, un mums nav nekas
pretim, ja tiek maksāts iespējami vairāk. Es sapro-
tu Dukura kunga sajūsmu par šo mežu izstrādāšanu,
jo daudzi, no viņa partijas šeit ir atraduši darbu.
(R. Dukurs no vietas: „Loti maz!")

Bet, Dukura kungs, šai lietai ir arī viena ļoti bē-
dīga puse. Izrādās, ka ir pieņemts daudz tādu dar-
binieku, kas agrāk ļoti slikti atestēti. Es atceros, ka
arī Jūs še bijāt ļoti nemierā ar vienu darbinieku, ka
viņam valsts dienestā bijis liels iztrūkums kasē, bet
šeit tagad viņš ir atradis patvērumu; un tādu ir
daudz. Nupat vēl šodien man ziņoja, ka tur strādājot
un vēl tagad esot dienestā kaut kur Liepnā kaut kāds
Krieviņš, kurš atrodas meklējamo personu sarak-
stos-, kuru meklē par kriminālu noziegumu. Redziet,
Dukura kungs, tā ir ļoti bēdīga lieta. Jūs zināt, ka
tam arī ir bijušas loti bēdīgas sekas. Ja Jūs esat
painteresējušies, Jūs zināsit, ka vairāki ar summām
ir aizbēguši. (R. Dukurs no vietas: „Nav!") Kā
nē? Par to bija rakstīts arī laikrakstos; paprasait
Vanaga kungam. Arī šim Krieviņa kungam esot tā-
da nelaime, bet viņš piederot pie vienas iespaidīgas
—? prezidenta partijas, un šim kungam nevar ķerties
klāt.

Redziet, tādas'ir tas lietas! Ka teicu, apmieri-
nāti ar šiem darbiem mēs varam būt, tikai skatoties
no tā viedokļa, ka tie tiek pienācīgi samaksāti; se-
višķi, ja salīdzinām' ar mežu darbu atalgojumu mežu
resorā, šeatalgojums ir ļoti augsts. Mežu resora sa-
rīkotos darbos —? ja Jūs esat par to interesējušies, tad
Jūs to zināsit — galvenos uzraudzības darbus izpilda
mežsargi, un tie strādā par 60 latiem mēnesī un bez
tam vēl izpilda savus tiešospienākumus; bet šebrā-
ķeri saņem 160—200 latu mēnesī. (Starpsauciens)
I's domāju, par tām zemēm mēs šeit, Dukura kungs,
esam jau daudz runājuši, un Jūs paši esat informēti
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.par to, kāda tā lieta ir. (Starpsauciens.) — Protams,
nevar dzīvot; bet es rādu to lielo starpību, tos ap-
mierinātības iemeslus.

Dukura kungs, šai lietai ir arī vēl otra puse. Jūs
ari esat budžeta kommisijā un zināt, ka no katra
valsts uzņēmuma un mežu ekspluatācijas prasa, lai
tasdo-tu zināmus ienākumus, lai dotu naudiņu, dotu
zināmu atlikumu. Ja nu mēs paskatāmies Tautas
labklājības ministrijas mežu ekspluatācijas darbos,
tad tur to naudiņu mēs nedabūsim. Vēl nesen Ru-
buļa kungs paziņoja, ka šai operācijai, kas sastāda
apmēram 13% no meža izstrādāšanas apjoma, būs
jāpiemaksā 600.000 latu. (Starpsauciens.) Mežu de-
partamentam nebūs jāpiemaksā; mežu departamenta
izstrādājumi dod atlikumu. (Starpsaucieni.) Lai nu
tas būtu, uz kāda rēķina būdams-, bet viena lieta ir
redzama — ja mēs visus mežus izstrādātu pēc jūsu
receptēm, kā jūs to gribat, tad valstij būtu jāpieliek
nevis 600.000 latu, bet gan 4—5 miljoni latu. (Starp-
sauciens.) Tā iznāk; uz 13% — 600.000 latu, uz
700%l iznāk apmēram tā, kā es teicu. Redziet, tāda
ir tā lieta!

Viegli ir naudu dalīt; ja tās būtu tik daudz, tad
mēs varētu rīkoties pēc jūsu plašajām receptēm. Jūs
jauvarat tagad runāt no sava opozicijas viedokļa, ka
visiem vajaga dot un dalīt, tad visi būs mierā; bet
sakait, Dukura kungs, kur lai visu to ņem! Tādēļ
arī nav brīnums-, ka tagadējais Ministru kabinets ir
sācis domāt, vai turpmāk šādus valstij neizdevīgus
— varbūt daudziem patīkamus — darbus turpināt,
vai neturpināt, jo budžets kaut kā ir jāsabalansē, un
mēs nevaram piemaksāt mežu ekspluatācijai tos dau-
dzos miljonus.

Redziet, tāda ir visa šī lieta! (Starpsauciens pa
kreisi.) Ja Jūs man, neticat, tad parunājiet ar Valsts
kontroles jūsu pašu redzamiem cilvēkiem, sevišķi ar
Vanaga kungu, kas ļoti objektīvi skatās uz šīm lie-
tām. Viņš Jums dos gluži labu atsauksmi par to;
kādi ir darba rezultāti vienā vietā un kādi otrā vietā.

Atmetot šo jautājumu, arī mēs gribētu sevišķi uz-
svērt, ka Tautas labklājības ministrijas budžetā ta-
gadējā vadītāja laikā no vienas puses ārkārtīgi ir
samazinātas darbinieku algas, kas tieši ir atņemtas,
un bez tam vēl valsts darbiniekiem ir uzkrautas gan-
drīz visas pensiju maksas. Mēs esam nonākuši tādā
stāvoklī, kāda nav gandrīz nevienā zemē, jo visās
citās zemēs vai nu daļu, vai visu pensiju summu iz-
maksu sedz valsts. Pie mums, kā teicu, ir radies
tāds stāvoklis, ka darbiniekiem jāmaksā no savām
algāmi 41f*%i Ar to faktiski tiek segta visu pensiju
izmaksa pensionāriem par dienestu Latvijas laikā.

Nenormāli ir tas, ka pensiju fonda pārvaldē ne-
piedalās ari paši apdrošinātie. Pensionāru stāvoklis
ir sevišķi smags ari tādēļ, ka tik ilgi, kamēr darbi-
nieks atrodas dienestā, viņš saņem no valsts ārstē-
šanu, kaut arī trūcīgu ārstēšanu; turpretim, kad viņš
iziet pensijā un atrodas daudz grūtākā stāvoklī nekā
agrāk, viņam šo valsts pretimnākšanu atņem. Mēs
esam cilājuši šo jautājumu jau vairākkārt un arī ta-
gad iesniegsim priekšlikumu, ka valstij vismaz pen-
sionāru ārstēšana jāpārņem uz sava rēķina.

Tālāk, runājot par pensiju likumu, mums vairāk-
kārt ir nācies aizrādīt, ka ir vairākas darbinieku gru-
pas, kam ir sevišķi slikti darba apstākļi — vai nu dzī-
vību apdraudoši, vai veselībai kaitīgi. Tautas lab-
klājības ministrija, kuras izlemšanā ir šo darbinieku
kadri, ir piegājusi šim jautājumam ļoti šauri. Šinīs
smagajos apstākļos strādājošos cilvēkus būtu beidza-
mais laiks ieskaitīt smago darbu grupā, tādēļ mēs
iesniedzam pārejas formulu, — uzdot valdībai ieskai-
tīt šinī grupā ārējās policijas darbiniekus, kas ir dar-
ļbā ļoti apdraudēti, tāpat arī cietuma darbiniekus un

dzelzceļa vagonu sakabinātājus, kam ir ļoti bīstams
darbs, un arī valsts iestāžu un uzņēmumu šoferus.

Runājot par valsts darbinieku algām, Dukura
kungs nāca ar saviem kārtējiem uzbrukumiem demo-
krātiskajam centram, ka it kā tas esot vienīgais vai-
nīgais algu samazināšanā, ka tas neesot, ka viņš tei-
ca, pietiekoši stipri uzsitis ar dūri un panācis savu.
Tāda jautājuma nostādīšana mums nav jauna. Mēs
jau vairākkārt esam uz to atbildējuši. Mēs pilnīgi
apzināmies, ka darbinieki, kas seko politiskai dzīvei,
ļoti labi redz, kāda ir mūsu politiskā situācija, un
kāds ir spēku samērs, sevišķi pēc tam, kad sociāl-
demokrātu frakcija, kurā ieiet arī Dukura kungs, ir -
nostājusies neatbildīgā opozicijā un ir izslēgusi katru
iespēju sastādīt valdību arī kādā citā kombinācijā.
Mendera kungs, starp jūsu opozīciju un mūsu opozī-
ciju ir liela starpība. (F. Mendera starpsauciens)
Bez šaubām, ir liela starpība. (F. Mendera starp-
sauciens.) Mendera kungs, to mēs vēl redzēsim!
Jūsu pareģojumi ļoti bieži nepiepildās un droši vien
nepiepildīsies arī šoreiz. Pareģotāji un sapņotāji jūs

, esat lieli —? to mēs jau daudzkārt esam redzējuši un
piedzīvojuši. Es domāju, valsts darbinieki redz un
zina, ka tādā politiskā situācijā, kur no 54 balsīm 48
kategoriski prasa algu samazināšanu, demokrātiskais
centrs vai nu sit pa galdu, vai, varbūt, arī sit kādam
pa pieri, viens pats nekā nevar panākt. Vienīgais,
ko viņš varēja izdarīt un arī ir izdarījis, ir — prote-
stēt pret šādu polītiku un izstāties no valdības.

Runājot arī pret algu samazināšanu Jūs, Dukura
kungs, ar savu opozīciju esat maz ko panākuši, De-
mokrātiskā centra frakcija gan ir panākusi zināmus
uzlabojumus. Kā jūs visi zināt, karavīrus atsvabi-
nāja no tagadējiem nodokļiem,; tāpat arī zemākos
darbiniekus, taisni no jūsu aprindām, atsvabināja no
obligācijām, no atvaļinājumiem, (Starpsaucieni pa
kreisi.) Ja demokrātiskais centrs būtu darījis tā, kā
jūs to iztēlojāt, tad skaidrs, ka tas nebūtu panākts.
(Starpsaucieni pa kreisi.)

Vēl gribu dažus vārdus atzīmēt par to jautājumu,
kam Dukura kungs nemaz nepieskaras — jautājumu
par valsts darbinieku tiesisko stāvokli, kas pēc liku-
ma arī jākārto Tautas labklājības ministrijai. Šis
jautājums šeit jau vairākkārt ir cilāts, bet jo vairāk
tas ir cilāts, jo neciešamāks stāvoklis ir radīts. Pa-
rādības, kas agrāk bija novērojamas atsevišķās dar-
binieku iecelšanās un paaugstināšanās, kur galīgi ig-
norē pastāvošos civildienesta likumus, tagad jau ir
ieviesušās kā pastāvīgas, noteiktas parādības, kurās
vairs nevar būt kādas pārmaiņas. Šinī ziņā tautas
labklājības ministra kungs nav izrādījis nekādu vēlē-
šanos šo jautājumu kārtot. Tieši Tautas labklājības
ministrijā tagad notiek pilnīga kolonizēšana; Tautas
labklājības ministrija ir pārvērtusies par latgaliešu
iestādi, kur dzird tikai latgaliešu izloksni, 5—6 gadu
laikā, kamēr Rubula kungs ir Tautas labklājības mi-
nistris, neviens kārtīgs darbinieks nav paaugstināts,
Veciem, piedzīvojušiem darbiniekiem ir pārlēkuši, tā
sakot, pāri par galvām ies-ācēji-latgalieši.

Tas ir arī citās ministrijās. Mēs nupat sekojām
kādam gadījumam Satiksmes ministrijā, kur atsvabi-
nājās rēķinveža postenis. Visas darbinieku organi-
zācijas iestājas par to, ka šo rēķinveža posteni va-
jadzētu aizvietot nākošajam darbiniekam pēc izdie-
nas — nopelniem bagātam un šo darbu labi saproto-
šam. Neraugoties uz to, iecēla atkal kādu kungu lat-
galieti, jaunu cilvēku, bez pietiekoša stāža.

Šī parādība ir ieviesusies par sistēmu. Visas
valsts iestādes tagad būvē pēc partiju atslēgas. Tā-
dēļ drīz vien arī valsts iestādes pārvērtīsies par tādu
parlamentu, kāds ir Saeima, kur tad valsts pārval-
des jautājumos lems pēc partiju kombinācijām, pēc
ielikteņu vairākuma. Tas novedīs mūsu valsts apa-
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rātupie sabrukuma. Šī bīstamā parādība arvien
vairāk sagrauj ari mūsu intelligences ticību un paļā-
vību demokrātiskai iekārtai, paļāvību uz tiesisku ie-
kārtu. Tāpēc es vēlreiz pie šī budžeta prasu izstrā-
dāt noteikumus par dienesta gaitu, kāda jau pastāv
kara resorā. Tas ir vajadzīgs, lai pārtrauktu to grau-
jošo virzienu, kas tagad ir ieviesies valsts aparātā.

Tie būtu mūsu galvenie iebildumi un aizrādījumi
pie Tautas labklājības ministrijas budžeta. Kā jau
sākumā teicu, tā kā šinī ministrijā piekoptā polītika
mūsu partijai nav pieņemama, mēs par šī resora bu-
džetu nevaram balsot.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Kaļļistratovam.

M.Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krieviski).*)
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-

tātam Lapiņām1.
R. Lapiņš (strādnieku un zemnieku frakcija): No

iepriekšējo runātāju runām izskanēja, it kā viņi visi
stāvētu par strādnieku stāvokļa uzlabošanu, par
strādnieku aizstāvēšanu. Mēs tomēr zinām, ka tā
pati centra partija, tiklab šeit Saeimas plenārsēdē un
kommisiju sēdēs,kā arī ārpus Saeimas aizvien ir uz-
sājusies pret strādnieku stāvokļa uzlabošanu, tāpat
arī attiecībā uz dubultiem amatiem. Kiršteina kungs
kommisijā izteicās, ka sociālisti esot tie, kas sabun-
tojuši tautu, arī viņu vēlētājus, prasīt dubulto amatu
likvidēšanu, un Kiršteina kungs bija pret dubulto
amatu likvidēšanu. Vienīgais, ko demokrātiskais-
centrs pastāvīgi izved, ir tas, ka viņš pastāvīgi pra-
sa likvidēt Saeimas strādnieku un zemnieku frakci-
ju. Viņš prasa likvidēt to frakciju, kas visur un aiz-
vien, ir aizstāvējusi darba tautas intereses. Šisjr
vienīgais jautājums, par ko centrs neatlaidīgi cīnās,
un ko tas grib izvest.

Runājot par sociāldemokrātiem, ļāsaka, ka arī
sociāldemokrāti ir līdzvainīgi pie strādnieku posta.

Tautas labklājības ministrijas budžets, salīdzinot
ar pagājušā gada budžetu, ir samazināts par 1.514.098
latiem, bet salīdzinot ar 1930. gada budžetu -- par 4
miljoniem latu.

Tagadējā Bļodnieka valdība vispār piekopj strād-
nieku apspiešanas politiku. Jau Skujenieka valdī-
bas laikā Mīlbergs un Blodnieks savā kongresā uz-
stājās par to, ka viņi Skujenieka valdību atbalstīšot
tik ilgi, kamēr Skujenieka valdība došot lielsaimnie-
kiem sviesta un bekona piemaksas, kas sastāda mil-
zīgas summas, Tagad Bļodnieka valdība šīs sum-
mas, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir palielinājusi.

Izejot no tā, ka Tautas labklājības ministrijas bu-
džets ir paredzēts 14.606.198 latu liels, varētu domāt,
ka stāvoklis turpmāk uzlabosies, bet mēs tomēr re-
dzam, ka pagājušajā gadā bezdarbnieku stāvoklis
bija ārkārtīgi grūts-, un šie cilvēki bija nonākuši ga-
līgā postā un badā. Arī šogad stāvoklis nebūt nav
labāks, jo valdība izlieto visādus drakoniskus līdze-
kļus — gan izslēdz simtiem bezdarbnieku no darba
biržām par to, ka viņi neiet strādāt galīgi par velti,
jo strādnieki mežu darbos nevar nopelnīt vairākka
50—60 santimu, augstākais 2 lati diena, gan citādi.
Par to, ka strādnieki nav spējīgi strādāt tādos darba
apstākļos, buržuāzija katru dienu izslēdz no darba
biržām vairāk simtu strādnieku. Neskatoties uz to,
ka darba biržā netiek reģistrēti jaunāki par 18 ga-
diem, tomēr šogad bezdarbnieku skaits sasniedza
40.000. Mēs redzam, ka šogad, kad budžets sama-
zināts par 1.500.000 latu, stāvoklis būs daudz slik-
tāks. Tas strādniekiem jāievēro.

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

Bez tam mēs redzam, ka strādnieku darba algas,
salīdzinot 1928. gada darba algas ar 1932. gada dar-
ba algām, ir nosistaspar 50%—60%, un arī šogad
tās, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pazeminātas par
30%,. Mēs zinām, ka valdība aktīvi piedalās darba
algu nosišanā un palīdz fabriku īpašniekiem nosist
un piesavināties strādnieku darba algas.

Vispārīgi Latvijas saimniecība ar katru gadu vai-
rāk tuvojas sabrukumam. Jau tagad rūpniecība ir
sašaurinajusies par 45%, un strādnieku skaits, salī-
dzinot 1930. gadu ar 1933. gadu, ir samazinājies par
30%, To apstiprina arī dati par mus-u eksportu, kurš
no 273.900,000 latu 1929. gadā ir noslīdējis uz
96.500.000 latiem 1932. gadā; tā tad eksports ir sa-
mazinājies par 41%. Tas viss liecina, ka līdz ar to
?vairojas strādnieku posts un nabadzība. Bet buržu-
āzija pie šiem pasliktinājumiem neapstāsies, viņa ies
strādnieku stāvokļa pasliktināšanā vēl tālāk.

Tagad redzam, ka visās arodu nozarēs ir_ ārkār-
tīgi neciešams strādnieku, stāvoklis. Strādnieku
darba algas ir nosistas zem katra iztikas līmeņa!
Strādnieki iziet streikā par savām darba algas pra-
sībām, bet buržuāzija iejaucas ar savu varas aparātu
un terrorizē strādniekus, lai salauztu šo strādnieku
cīņu.

Tā tas bija kokstradnieku streika, kur arī darba
algas ir ārkārtīgi zemas, jo strādnieki, strādājot fa-
brikās, nopelnī tikai 1—2 lati dienā, pat zem lata; tas
pats ir ar transporta darbiem, Strādnieks, strādā-
jot smagu darbu, nevar nopelnīt vairāk kā 3—4 lati
dienā.

Tā tas bija arī apavu rūpniecībā, kur arī strād-
nieki sāka streikot, jo arī tur strādnieku darba algas
bija nonākušas zem katra iztikas minimuma, Šai
rūpniecībā strādnieki nopelnīja, nerunājot nemaz par
8 stundām dienā, bet strādājot 12 un vairāk stundu
dienā, augstākais 2 lati dienā,. Šo saimniecisko strei-
ku par darba algas pacelšanu, buržuāzija ar savu
valsts aparātu dezorganizēja, arestējot ap 120 strād-
nieku.

Tas pats jāsakaari par jūrnieku streiku. Par šo
jautājumumēs runājām vienā no iepriekšējām sēdēm,
iesniedzot par to speciālu jautājumu, kurā apgaismo-
jām jūrnieku stāvokli.

Vispārīgi darba algas jūrniekiem ir zemas, un
arī tiesiskais stāvoklis jūrniekiem ir neciešams, bet
jakāds mēģina streikot, tad tūlīt lieto visādas repre-
sijas, izsauc policiju, sauc palīgā politisko pārvaldi.
arestē katru streikojošostrādnieku, kurš uzstājas par
darba algas paaugstināšanu.

Vēl man jāsaka, ka buržuāzija vispārīgi realizē
visādus drakoniskus likumus, kas iziet uz strādnieku
stāvokļa pasliktināšanu. Piemēram — likums par
ierēdņu algu samazināšanu, tad — likums par %%
valsts piemaksas samazināšanu slimo kasēm, kas iz-
taisa ap 800.000 latu; tāpat lauku iedzīvotāju ārstē-
šanas sašaurināšana, kas atkal iztaisa ap 700 000 la-
tu. Visi šielikumi, visas šīs nastas galvenam kārtām
ir uzveltas strādnieku pleciem, trūcīgo strādnieku
pleciem. Tāpat arī iemaksu paaugstiiiāšanajpensiju
fondam no 4% uz 672% atkal galvenam kārtam gul-
stas uz zemāko kategoriju darbiniekiem; tāpat arī
muitas un akcīzes, kā arī monopoli, kas visi sadār-
dzina tieši masu patēriņa priekšmetus.

Lai nu visu to varētu veikt bez traucējumiem,
buržuāzija ķeras pie visādiem līdzekļiem, cenšas to
sasniegt visādiem likumiem, gan dažādiem organi-
zāciju apkarošanas likumiem, gan ar jauno sodu li-
kumu, ar kandalu režīma ievešanu. Tas viss ir tam"
nolūkā, lai strādniekus, kas uzstājas par cilvēcīgu
dzīvi, iekaltu važās un nomērdētu badā. Tādi ir bur-
žuāzijas likumi, ar kuriem viņa domā iziet no krizes.
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1 Tā tad strādnieku darba algas tiek nosistas, un
tiek ievesti drakoniski apspiešanas likuma; bet no
otras puses buržuāzijai netrūkst līdzekļu savu bagāt-
nieku interešu aizstāvēšanai, piešķirot lielas piemak-
sas par sviestu un bekonu. Ja pagājušā gada budže-
tā piemaksām bija paredzēti tikai 3 miljoni latu, tad
tagad paredzēti 12,2miljoni latu. Tā tad mēs redzam,
ka tiem, kam jau ir, tiek dots vēl vairāk. Viņu stā-
voklis tiek uzlabots ar to, ka vispār tiek sadārdzināti
nepieciešamie patēriņa priekšmeti, un strādnieku dar-
ba algas tiem pazeminātas.

Tālāk valdība atbalsta baznīcas, fašistiskās or-
ganizācijas u. t. t, kuru mērķis ir iznīcināt darba
tautu un ieslodzīt to cietumā. Lai vēl vairāk ap-
spiestu strādniekus, buržuāzija gatavo tā saucamo
demokrātijas aizsardzības likumu, kas galvenā kārtā
būs vērsts tikai pret strādnieku un zemnieku frakciju,
vispār pret darba tautu.

Paskatīsimies atsevišķos posteņos, lai redzētu,
kāda starpība ir starp pagājušā gada un šī gada bu-
džetu, un kur aiziet budžeta līdzekli buržuāzijas va-
ras stiprināšanai.

Pensijām kalpotājiem un ierēdņiem pagājušā ga-
da budžetā bija paredzēti Ls 63.866.—, bet tagad pa-
redzēti tikai. Ls 56.700.—, tā tad par Ls 7160.— ma-
zāk; tanī pašā laikā pareizticīgo baznīcai izsniedz
Ls 9920.— pabalsta. Mēs zinām, kam'šīs summas
aiziet. Vēl pagājušajās sēdēs mēs dzirdējām, kā rī-
kojas baznīcas tēvi, kur viņi liek līdzekļus; valdība
tomēr nav skopojusies un dod viņiem 10.000 latu.
Tas tikai pierāda, ka šis budžets ir šķiru budžets.

Tālāk pie šā paša tā saucamā pensiju samazinā-
šanas posteņa man vēl jāpiezīmē sekojošais — ka
strādniecībai pret to ir noteikti jāprotestē, jo tas gul-
stas tieši uz darba strādnieku pleciem, galvenam kār-
tām uz tiem, kas strādā valsts muižās. Viņiem at-
algojumu izsniedz lielāko daļu pārtikā, un naudā viņi
saņem tikai 10—15, augstākais 20 latu mēnesī, No
šīs summas viņiem atvelk vēl pensiju fondam, un
tādā kārtā viņi neredz gandrīz ne santima, ar ko ie-
gadāties drēbes u. t. t. Pret šādu rīcību noteikti jā-
protestē.

Malkas izsniegšanai trūcīgiem kara invalidiem
un viņu dzimtām un vecu rēķinu nokārtošanai pa-
redzēts 50.000 latu, Pagājušā gada budžetā bija pa-
redzēts 62.000 latu; tātad šogad paredzēts par 12.000
latu mazāk neka pagājušajā gadā. Pie tam vēl pa-
gājušā gada budžetā nebija paredzēts postenis vecu
rēķinu kārtošanai. Tā tad ar visu veco rēķinu kār-
tošanu tagad būtu paredzēti tikai 50.000 latu.

Mēs zinām, kādos apstākļos tagad dzīvo trūcīgās
karavīru un invalidu ģimenes. Viņi ir cīnījušies bur-
žuāzijas labā galvenā kārtā buržuāzijas spiesti, un
ir samaitājuši savus locekļus un veselību vispār. Ta-
gadšiem trūcīgajiem, kam nekā nav, atņem vēl to
pedejo; tanī pašā laikā tā saucamai luterāņu baznī-
cai, kuras priekšgalā ir Beldavs, izsniedz 52.000 latu
pabalsta. Mācītāju un vispār kristīgo sludinātāju dar-
bību arī pagājušajās sēdēs jau pierādīja: jau tad aiz-
rādīja, kāda ir viņu. rīcība un darbība. Vienā no pē-
dējam sēdēm Šterns mācītāju darbību nosauca par
pašpuiku darbību. Tas ir labs raksturojums; tas ļoti
labi raksturo, kāda ir šo mācītāju tēvu darbība. Ja
to būtu teikuši strādnieki, tad jūs, teiktu, ka tas nav
taisnība, bet ja to saka paši kristīgo aizstāvji, tad var
iedomāties, kas tur notiek.

Tālāk pieskars-imiies slimo kasēm. Slimo kasu
līdzekli ir sašaurināti. Pagājušā gada budžetā slimo-
kasēm bija paredzēts Ls 3.420.000 —, bet šī gada bu-
džetā paredzēti Ls 2.462.707.—; tā tad Ls 957.293.—
mazāk. Tanī paša laikā zemnieku savienībai pare-
dzēts 12.200.000 latu _sviesta piemaksām. Tas viss
notiek uz strādnieku ārstēšanas rēķina. Tas rakstu-

*

ro, kāds ir tagadējais priekšā liktais budžets. Val-
dība pagājušajā gadā un vēl līdz šim laikam nav sa-
maksājusi visām slimo kasēm kopā ap 1.000.000 latu;
uzņēmēji, tā saucamie darba devēji nav samaksājuši
ap 2.000.000 latu. Strādnieku ārstēšanas sašaurinā-
šanās ir notikusi taisni uz šo slimo kasēm nesamak-
sāto summu un buržuāzijas pabalstu rēķina. Tagad
valdība_ atkal no jauna slimo kasēm atņem 800.000 la-
tu un tādā kārtā viņu stāvokli vēl pasliktina.

Kad valdība satversmes 81. panta kārtībā izdeva
noteikumus par slimo kasu stāvokļa pasliktināšanu,
jau tad mēs teicām, ka slimo kasu stāvokļa paslikti-
nāšana piedalās ari sociāldemokrāti, jo viņi neorga-
nizē tautas masas, neaicina tās cīņā un nenoskaidro,
ka tām jāuzstājas pret šo valdības izģērbšanas poli-
tiku, bet paši izs-trādā tādus pašus likumprojektus,
kas pasliktina strādnieku stāvokli Toreiz sociālde-
mokrāti manu apgalvojumu apstrīdēja, teikdami, ka
tas neesot taisnība, ka es melojot. Es minēšu jums
dažus punktus, kur tagad tas ir jau realizēts.

Par ārsta apmeklēšanu agrāk bija jāpiemaksā
15 santimu, tagad — 20 santimu. (j i-menes locekļi
agrāk piemaksāja par zālēm 15%, tagad — 20%.
Par masāžu agrāk nebija jāpiemaksā, bet tagad ir
ievesta piemaksa — 20 santimu par katru reizi. Par
vizīti pie zobu ārsta līdz šim nebija jāpiemaksā —
jāpiemaksā bija tikai par zobu ]>lombēšanu, bet ta-
gad ir ievesta piemaksa arī par vizīti pie zobu ārsta
— 20 santimu.

Kā jau. teicu agrāk, sociāldemokrāti ir izstrādā-
juši ietaupīšanas projektu uz sanatoriju un Kemeru
slimnieku rēķina. Tagad tas ir noticis. Sociāldemo-
krāti gribēja panākt, lai ārstēšanās sanatorijās un
Kemeros būtu lētāka; tagad stāvoklis ir tāds, ka tie
kases dalībnieki, kam piešķirta ārstēšanās sanato-
rijas vai Kemeros, pabalstu nesaņem. Tā tad atkal
ietaupījums ne.visstrādnieku labā, bet strādnieku
stāvokļa pasliktinājums. Ja neizsniedz pabalstu, ar
kādiem līdzekļiem lai ārstējas? Šeit atkal apstipri-
nās tas, ko es jau teicu, kad izdeva likumu satver-
smes 81. panta kārtībā, proti — ka tas tikai paslik-
tina strādnieku stāvokli.

Pilsoņi un ari sociāldemokrāti šeit kliedz, ka va-
jadzētu strādnieku stāvokli uzlabot, bet slimo kasēs

"nobalso kopā par zīdīšanas pabalsta samazināšanu
uz 10 latiem mēnesī. Tāds ir stāvoklis. Šeit izru-
nājas, izkliedzas, bet ārpusē nostājas par strādnieku
stāvokļa pasliktināšanu.

Tālāk darba devēji un valdība nesper nekādus
soļus, ļai panāktu strtādnieku stāvokļa uzlabošanu,
galvena kārtā attiecībā, uz slimo kasēm,. Uzņēmēji
ne tikai ir palikuši parādā slimo kasēm, bet daudz
gadījumos pilnīgi ir piesavinājušies strādnieku ie-
maksas, Uzņēmēji parasti pārraksta savus- uzņē-
mumus uz citujvārda, vai bankrotē — vārdu sakot,
naudu piesavinās. Tādā veidā no 1926. gada līdz
šimjaikam ir piesavināts 600.000 latu. To nevar ap-
zīmēt citādi kā par vienkāršu laupīšanu.

Vēl es gribu runāt par Tautas labklājības mini-
strijas rīcību. Es minēšu dažus piemērus no pagaidu
strādnieku slimo kases.

Valdība tur iecēlusi pilnvarnieku, kas saņem vai-
ra^

ka 30.000 latu gadā tikai tāpēc, lai apspiestu
strādniekus. Mēs zinām, ka savā laikā sociāldemo-
krāts Rudzītis piesavinājās apmēram 37.000 latu.
Tautas labklājības ministrijas ieceltais pilnvarnieks
ne par ko saņem vairāk kā 30.000 latu. Tas ir pil-
nīgi pret likumu un pastāvošiem statūtiem; tomēr,
neskatoties uz visu to. Tautas labklājības ministrija
atļau[ šo summu saņemt. Statūti nosaka, ka Tautas
labklājības ministrijas pilnvarnieks drīkst saņemt tik
pat lielu atalgojumu, kā valdes priekšsēdētājs, bet ne
vairāk ka 150 latu mēnesī; tautas labklājības mini-
stris ir devis rīkojumu, ka šim kungam jāmaksā 300
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latu mēnesī. _ Neskatoties uz to, ka pret to bijusi tik-
lab valde, ka p-ilnvrnieku sapulce, kas ir pieņēmusi
lēmumu, nemaksāt vairāk par 150 latiem mēnesī —
pilnvarnieku sapulcei ir tiesības grozīt statūtus,, un
to viņa arī_ darījusi —, tautas labklājības ministris
atcēlis statūtu grozījumus, nemaz nerēķinoties ar
pastāvošo likumu, Tā tad strādniekiem jāpilda li-
kums, bet kungi paši to nepilda.

Statūtu 1. paragrāfa 2. punktā ir teikts, ka slimo
kase drīkst sasaukt sapulces, sarīkot publiskas lek-
cijas_ un izstādes, kas ietilpst slimo kases darbības
lauka. Slimo kases valde un pilnvarnieku sapulce
nolēmusi sasaukt kases dalībnieku informācijas sa-
pulci, lai paskaidrotu par stāvokli, kāds patlaban ir
kase. Atkal Tautas labklājības ministrija pilnvar-
nieku sapulci noliegusi.

Vēl tālāk! Statūtu 146. panta 7. punkts nosaka,
ka valdei ir tiesība pieņemt un atlaist darbiniekus
pec sava ieskata. Uz šī panta pamata kases valde
pieņēmusi darbiniekus bērnu sanatorijai, kas jau ie-
priekšējā gadā strādājuši un atzīti par derīgiem, bet
Tautas labklājības ministrijas pilnvarnieks šo lēmu-
mu atcēlis un ielicis pavisam citus, kurus slimo kase
nemaz nepazīst un nezina, vai viņi būs piemēroti
šim darbam, vai nē.

Tālāk 28. paragrāfa 1. piezīme nosaka, ka slimo
kasei ir tiesība lemt par pabalsta palielināšanu, pa-
balsta laika pagarināšanu u. t. t., bet tautas labklājī-
bas ministris šo tiesību atkal atceļ. Tas skar tieši
trūcīgākos, kuriem nav izejas, kuri atrodas sanato-
rijās un slimnīcās un, iznākot no tās, nonāk pilnīgā
bezizejas stāvoklī — viņiem jābeidzas vai nost. Piln-
varnieku sapulce lemj dot pagarinājumu uz zināmu
laiku, bet tautas labklājības ministris to atkal atcel,
lai gan viņam nav likumīga pamata to darīt; turpre-
tim, kā teicu, ministrija no savas puses ieniedz sta-
tūtu grozījumus, kuri paredz, ka ministrijas pilnvar-
niekam jāmaksā 300 latu mēnesī, pie tam vēl ar at-
pakaļejošu datumu. Tas atkal skar trūcīgos strād-
niekus, bet pilnvarnieks, saņēmis šo summu, aiz-
brauc skoloties uz fašistisko Itāliju,. Tāda ir šīs mi-
nistrijas rīcība!

Mēs zinām, ka šeit un katrā vietā buržuāzija uz-
spiež strādniecībai pildīt drakoniskos likumus —
tiem-, kuri tos nepilda, piespriež 4 un 5 gadus kator-
gas —, turpretim buržuāzija pati šos likumus pildīt
negrib, tos nepilda; bet ar citu likumu palīdzību grib
piespiest strādniekus tos pildīt. Tāda ir mēraukla,
kādu izlieto buržuāzija pret sevi un pret strādniekiem.

Tas atkal raksturo-, ka šisbudžets nav nekas cits
kā strādnieku izģērbšanas un apspiešanas budžets.

Tālāk — patversmes. Patversmēm 1932. gada
budžetā bija paredzēti 216.394 lati pārtikas un pārē-
jiem uztura izdevumiem, bet š, g. budžetā paredzēti
tikai 186.205 lati, t. i. par 30.189 latiem mazāk. Tanī
pašā laikā aizsargu, organizācijām- izsniedz 351.579
latus, Tā tad līdzekli ir, bet nespējniekiem, trūkuma
cietējiem kuri atrodas nabagu mājās, kuriem nav
citas izejas, summas atņem un dod tiem, kuri dzīvo
pārpilnībā un apspiež darba tautu, Mēs zinām, ka
šie aizsargi ir lauku lielsaimnieki, kuriem bez sviesta
piemaksām, bekona, olu, cūku un ērzeļu piemaksām
dod vēl speciālus pabalstus., protams,, ņemot atkal
no tiem, kuriem nekā nav.

Savā laikā mēs iesniedzām jautājumu par to, kā-
dā stāvoklī atrodas Grobiņas pilsētas patversme,
kur patversmes iemītnieku stāvoklis ir pilnīgi necie-
šams, Mēs jau visi labi zinām-, kā buržuāzija skatās
uz patversmēm, kādā veidā buržuāzija pieiet bez-
izejas stāvoklī nonākušiem strādniekiem, kuri visu.
savu mūžu, visu savu dzīvi un enerģiju ir iztērē-
juši buržuāzijas labklājības pacelšanai; bet vecuma

dienās, kad buržuāzija viņus ir izsūkuši kā citronu,
viņus padzen, un viņiem nav vairs vietas sabiedrībā.

Ir zināms tāds fakts. Šī gada 21. martā .Jaunā-
kās ziņas" rakstīja — bez šaubām, šis ziņas ir parei-
zas, un tās saietas ar patiesību —, ka Zilupes pilsētas
dome nolēmusi barot nespējniekus ar sprāgušiem
vēžiem. Sakait, ko lai saka par tādu lietu, ja līdze-
kļus sociālai apgādībai samazina arvien vairāk, bet
patversmes iemītniekus baro ar sprāgušiem vēžiem!

No tā mēs atkal varam redzēt, kā buržuāzija
skatās uz strādniecību. Tagad, atņemot 30.000 latu,
kas paredzēti patversmēm pārtikas izdevumiem, ar
šādu līdzekļu atņemšanu patversmju iemītnieku stā-
voklis vēl vairāk pasliktināsies. Ja jaupilsētas dome
varēja lemt par tādu patversmju iemītnieku ēdinā-
šanu jautagad, kad šie 30.000 latu vēl nebija atņemti,
tad jājautā, ko tad darīs vēl turpmāk, kas notiks tad,
kad šos līdzekļus atņems!

Pabalstiem nespējniekiem un trūcīgiem pilso-
ņiem ir taisni šausmīga pieeja. Jau pagājušā gada
budžetā tiem bija paredzēts tikai 1500 latu, bet šī
gada budžetā — Ls 1320.—, tā tad par 180 latiem
mazāk. Tanī pašā laikā katoļu garīdniekiem pare-
dzēti 21.000 latu, Tā tad 180 latu norauj trūcīgiem,
kuriem jau tā itnekas visas valsts apmērā nav pa-
redzēts — tikai 1000 latu —, tiem atņem 180 latu
nost, bet katoļu garīdzniekiem, par kuru rīcību mēs
jau dzirdējām pagājušās Saeimas sēdēs, kur pat pil-
soņi, nerunājot par mums, atsedza viņu plānus, no-
domus un darbus, ko viņi dara tautas labā, tiem Iz-
sniedz 21.000 latu. Patversmu kopējais budžets šo-
gad iztaisa pavisam Ls 651.016.—, t. i, par Ls
46.222.— mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Sociālās apgādības un darba aizsardzības de-
partamenta budžets pavisam kopā iztaisa Ls
8.652.248.— un, salīdzinot ar 1932. gada budžetu, ir
par Ls 1.098.430.— mazāks. Tā tad uznabadzības
un bada rēķina izsniedz un palielina strādnieku ap-
spiešanas līdzekļus.

Bez minētajiem datiem ir vēl daudz citu poste-
ņu, bet laiks man neatļauj tos minēt.

Paredz ietaupīt vēl Ls 86.522.—Es nešaubos,
ka buržuāzija šo ietaupījumu arī realizēs. Pagāju-
šajā gadā šāda ietaupīšana nebija paredzēta; tagad
paredz ietaupīt vēl no tā paša sašaurinātā budžeta,
kur jau tā nespējnieki! tiek ēdināti ar beigtiem vē-
žiem. Varam iedomāties, kāds būs šo patversmju
iemītnieku turpmākais stāvoklis. Jums, bez šaubām,
par to nāk smiekli, tāpēc ka jūsu maks un vēders
briest taisni uz strādnieku sviedru un bada rēķina;
bet tanī pašā laikā izsniedz bekona piemaksas Ls
1.570.000.— apmērā, ar to atkal sadārdzina nepiecie-
šamo patēriņa priekšmetu cenas. Kam ir, tam tiek
dots, un kam nav, no tā tiek ņemts. Tāds ir Tautas
labklājības ministrijas budžets.

Tālāk redzam vēl trakākas lietas. Veselības de-
partamenta budžetā ir viens postenis — lipīgo slimību
apkarošanai — Ls 1000.—; pagājušā gada budžetā
bija paredzēts 1300 latu. Tā tad šogad paredzēts
par 300 latiem mazāk. Ar ko tas izskaidrojams? Vai
strādnieki, nespējnieki, ēdot sprāgušus vēžus un ci-
tus samaitātus produktus, kā tas ir bijis Rīgas jūr-
malā — kur gan iekšlietu ministris paskaidroja, ka
tas neesot taisnība, bet tagad kādi 16 liecinieki ir
neliecinājuši, ka viņi ir gan baroti ar sliktu pārtiku,
kurā saviesušies tārpi u. t. t. —, vai jūs domājat, ka,
ēdot šo sabojāto barību, bezdarbnieki-nespējnieki
mazāk saslims? Es domāju gan, ka nē; un pie tam
viņiem- šogad ir paredzēts ārstniecības līdzekļu par
Ls 300.— mazāk.

Vēl viens piemērs. Atceros pagājušo gadu, cik
tālu bija nonācis Lejasciemā, kad viens strādnieks
saslima ar lipīgu slimību un topaziņoja ārstam; ārsts
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negāja nemaz pie viņa iekšā, bet uzlika zīmi uz vār-
tiem, ka nevicns_ nedrīkst tur ieiet. Tāda ir ārsta
apmekelšana un ārstēšana! Bez šaubām, ja tas no-
tika pagājušajā gada, ko tad nedarīs tagad, kad šīm
vajadzībām paredzēts 300 latu mazāk. Slimības pie
tā postaun nabadzības, ko pārdzīvo Latvijas darba
tauta, vel tikai vairosies.

Lauku iedzīvotāju ārstēšanu atkal paredzēts sa-
šaurināt un taisni uz trūcīgo strādnieku rēķina. 1932.
gada budžetā bija paredzēts 1.760.000 latu, bet ta-
gad — 1.400.000 latu; tā tad par 360.000 latiem ma-
zāk. Un tas krīt taisni uz trūcīgo strādnieku rēķi-
na. Pirmkārt, tiek_ ievestas piemaksas par ārstnie-
cības līdzekļiem, kādu līdz šim nebija. Ir pieņemts,
ka par zālēm jāpiemaksā arī tiem, kam ir tā sauca-
mas trūcības apliecības; tā tad kam jau tā nekā nav,
vel jāpiemaksā 25% par zālēm,

Otrkārt, no Lietuvas un Polijas ievestos strād-
niekus lauku lielsaimiiiieki izmanto vietējo strādnieku
darba algu nosišanai. Šiem ievestajiem strādniekiem
Latvija atņem arī tā saucamās sociālās tiesības uz
ārstēšanos. Latvijas buržuāzija ir nogājusi jau tik
tālu-, ka ieved no ārzemēm strādniekus, bet kad viņi
saslimst_— neārstē. Viņiem jāārstējas uz sava rē-
ķina. Mes zinām, ka lauksaimnieki atalgojumu strād-
niekiern maksa, ļoti mazu — 10—15 latu mēnesī, ar
ko nekāda ziņā nevar iztikt.

Buržuāzija saprot, ka, ja strādnieku stāvokli ar-
vien pasliktinās, strādnieki lēnā bada nāvē nomirs,
bet strādnieki neļausies un uzstāsies par sava stā-
vokļa uzlabošanu; tāpēc buržuāzija ir palielinājusi
policijas budžetu par veseliem 78 832 latiem. Strād-
nieku apspiedēju kadram paredzēti daudz lielāki iz-
devumi,_un taisni uz trūcīgo iedzīvotāju, uz darba
tautas rēķina, uz strādnieku darba algu rēķina. Bez-
darbniekiem paredzēts tikai 2.50O.000 latu, bet poli-
tiskai pārvaldei, _ Tieslietu ministrijai, cietumiem un
tamlīdzīgam iestādēm

^
paredzēta loti liela summa —

. ap_ 9.000.000 latu. Tādām vajadzībām līdzekļu ne-
trūkst, strādnieku apspiešanai līdzekļu netrūkst, bet
bezdarbniekiem summas samazina.

Mēs ļoti [abi atceramies, kāds bija bezdarbnieku
stāvoklis pagājušajā gadā, kad bezdarbniekus spaidu
kārta sūtīja lauku un mežu darbos un visādi mocīja,
lai tikai tiktu no viņiem vaļā. Ja tagad jautājumu
nostāda ta, ka uz laukiem nav bezdarba, tad atkal re-
dzam-, ka lauku saimnieki un lauksaimnieku organi-
zācijas strādnieku stāvokli grib tikai pasliktināt.
Mums ir iesūtīts raksts ar vairāk parakstiem, kas
raksturo, kāds pašreiz_ ir bezdarbnieku stāvoklis.
Lauksaimnieku organizācijas ar saviem vergu punk-
tiem pārvadā bezdarbniekus no viena saimnieka pie
otra. Tautas labklājības ministrija viņiem piešķir 70
santimu dienā uzturam, Lauku saimnieki pat šos
santimus viņiem neizmaksā, bet saņem paši. Tāds,
ir bezdarbnieku stāvoklis. Viņiem liek strādāt par
tik mazu atalgojumu, ka ar to nekādā ziņā nevar iz-
tikt.

Mēs-zinām-, ka nākošajā gadā bezdarbnieku stā-
voklis būs vēl_ šausmīgāks, un bezdarbnieku armija
būs daudz lielāka; līdz ar to būs lielāks arī strādnie-
ku posts, Buržuāzija līdz šim to izmantoja un izman-
tos ari turpmāk strādnieku darba algu nosišanai.
Resoru darbos, kas jāveic parastā darba kārtībā ar
kārtīgu atalgojumu, liek bezdarbniekus, kuriem jā-
strādā par dažiem santīmiem dienā.

Arī to pašu nosisto darba algu strādniekiem vēl
neizmaksā. Piemēram, pagājušajā ziemā finiera fa-
brika — akciju sabiedrība „Daugava" palika strād-
niekiem parada 27.000 latu. Šinī laupīšanā piedalī-
jāsarī sociāldemokrāti. Kad strādnieki ar lielām pū-
lēm no Ministru kabineta dabūja,pusi šīs, summas, t i.
13.500, sociāldemokrāts Nikolajs Kalniņš, kam bija

uzticēta lietas vešana tiesā, lai gan viņš šinī lietā ne-
pakustināja ne pirksta, pieprasīja sev 10% no 13.500,
kas iztaisa vairāk kā 1000 latu. Tā tad arī sociāl-
demokrāti krīt virsū badā nonākušajiem strādnie-
kiem.

Mēs redzam, ka šī gada budžets, salīdzinot to
ar pagājušā gada Tautas labklājības ministrijas bu-
džetu, ir samazinājies par 1.514.998 latiem, Kara
resora budžets sastāda vairāk kā 28000.000 latu.
Tas liecina, ka buržuji gatavojas jaunai cilvēku slep-
kavošanai un reizē ar to strādnieku stāvokļa paslik-
tināšanai.

Ja realizēs visus satversmes 81. panta kārtībā
izdotos un buržuju projektētos likumus, strādnieku
stāvoklis nākošajā gadā ārkārtīgi pasliktināsies. Tas
apstāklis, ka strādnieki pat vasarā nevar dabūt dar-
bu, liecina, ka stāvoklis ir ārkārtīgi grūts. Rūpniecī-
bas darbi ir sašaurinajusies, Darbu nekur atrast ne-
var. Strādnieki pat vasarā nevar atrast darbu. Bur-
žuzija izlieto provokāciju, kliegdama par badu Pa-
domju savienībā. Strādnieki zina: ja buržuāzija
kliedz par Padomju savienības ļaunumiem, tad tas
ir pierādījums, ka Latvijas strādnieku stāvoklis pa-
sliktināsies vēl vairāk. Padomju savienība jau vai-
rāk gadu nezina, kas ir bezdarbs. Strādniekiem jā-
būt gataviem uz cīņu un_jāzina, ka viņu stāvoklis vēl
vairāk pasliktināsies, Šeit kāda buržuāzijas lapa,
kam ir sakars ar jūrmalu, par jūrmalas piesavināša-
nās lietu, par kuru, savā laikā Saeimā tika runāts,
raksta ta: „Diezih, vai tas nāks par labu šai bezdarb-
nieku lietai. Šo-ziem bezdarbnieku jautājums jūr-
malā bija tik labvēlīgi nokārtots, ka bezdarbniekus
vairs nevarēja atrast. Ja nākošo ziemu tas tā vairs
nebūs, tad bezdarbnieki liejā mērā varēs pateikties
politiķiem..." — tā tad tiem deputātiem, kas ir uz-
stajušies_ pret nekārtībām, kas ir uzstājušies pret
piesavināšanos bērnu ēdināšanas punktā un pret sa-
maitātu produktu piegādāšanu un badā mērdēšanu.
Pilsoņu deputātu kungi ir sašutuši par . to, ka viņu
nodevība un laupīšana ir atklāta, tāpēc arī piedraud,
ka nākošajā ziemā bezdarbnieku stāvoklis būs daudz
sliktāks. Buržuāzija dara to tāpēc, lai strādniekus
iebiedētu un atturētu no cīņas.

To visu ievērojot, strādnieku un zemnieku frak-
cija nevar balsot par Tautas labklājības ministrijas
budžetu un balsos pret to.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Veckalnarn.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Tautas labklā-
jības ministrijas tiešais uzdevums ir gādāt, lai pla-
šam iedzīvotāju masām — strādniekiem nodrošinātu
viņu darba algu, lai valsts izdotu likumus, ar kuriem
nodrošinātu tos sociāli, 'tādā kārtā aizsargājot mūsu
valsts dzīvo kapitālu, — darba spēku. Visus šos ga-
dus, kamēr mūsu pilsoņu kungi ir pie stūres-, mēs ne-
redzam šo Tautas labklājības ministrijas uzdevumu
pildīšanu. Ja mēs prasām, cik tālu ir realizēta strād-
nieku apdrošināšana vecuma dienās, tad zinām, ka
tikai loti mazs- iedzīvotāju skaits un- galvenā kārtā
valsts un pašvaldību darbinieki ietilpst likumā; tur-
pretim _plašas strādnieku masas šai likumā neietilpst,
un tapec_stra.dnieki vecuma, dienās mūsu valstī nav
nodrošināti. Viena niecīga strādnieku dala iekļūst
nespējnieku patversmes, kur viņiem ir ļoti grūta iz-
tikšana

^
viena niecīga daļiņa paliek tā saucamā brī-

va apgāde pie pašvaldībām, kur atkal saņem loti
niecīgus, nepietiekošus grašus; bet viena diezgan
liela daļa vecuma dienas ir spiesta iet ubagot uz
ielu stūriem, kur tad policisti viņus vajā, ķer un bāž
cietuma par ubagošanu.

Visā šinī jautājumā trūkst kaut kādas noteiktī-
bas, visa šinī jautājumā trūkst centrālās varas gādī-
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bas, un šis robs vel arvien nav pildīts. Tautas lab-k ajības ministrijai nav ne patikšanas, ne laika rūpē-
ties par šiem veciem cilvēkiem, mūsu valsts iedzīvo-tajiem1 lai gan šie strādnieki, savā laikā strādādami,
ļrūpējušies par valsts un sabiedrības likteņiem unlabklājību; _ viņiem pašiem, vecuma dienās kļūstotdarba nespējīgiem, valsts nesniedz nekādu atspaidu.Sq trūkumu mes nevarēsim novērst, iekams nebūsjūtama spiediena no strādniecības puses, iekamsstrādniecība nepiespiedīs rūpēties par darba nespē-jigiemstradniekiem.

9 Tāpat ļoti bēdīgs ir ārstniecības stāvoklis. Paš-valdības sniedz ārstniecības palīdzību ļoti šauros ap-
mēros, bet valsts gandrīz nemaz nenāk pretim, laistrādnieku un darba ļaužu ārstēšanu nostādītu uz
plašākiem pamatiem, Kad valdība ķērās pie slimokasu likuma sakropļošanas, pie piemaksu sašaurinā-
šanas-

^ tautas labklājības ministra kungs nemaz ne-
uzstājas pret šo pabalstu sašaurināšanu; pareizāk
sakot — viņš bija viens no tiem, kas uzbruka niecī-
gajam valsts piemaksām, jo apmēram 3.500.000 latugada, ko piemaksa slimo kasēm, ir niecīga summaiepretim tiem 50.000.000 latu, kurus izmaksā turīga-jiem lauku saimniekiem dažādu piemaksu veidā; to-
mēr tautas labklājības ministra kungs neatrada par
iespējamu uzstāties pret šo piemaksu sašaurināšanu.

Te jaumans kollēga Dukurs norādīja, ka valdība
ārkārtīgi maz gada par slimniekiem, kas saslimuši ar
Lpīgam slimībām — tuberkulozi u. c. Atkal nav lī-
dzekļu, tapec ka lielas naudas summas aiziet turīgiem
lauksaimniekiem, dažiem pat vairāk tūkstošu latu.

Pat vājprātīgos valsts neapgāda, lai gan likumā
ir paredzēts, ka garīgi slimi cilvēki valstij jāpārņem
sava ārstēšana. Ka jau teicu, valsts par viņiem ne-
rūpējas, Loti bieži dzirdam, ka vājprātīgie cilvēki
tiek atvesti pilsēta un_atstāti uz ielas; paši piederī-
gie aizmūk prom, lai tādā kārtā iedabūtu kādu bīsta-
mi vājprātīgo slimnīca. Patiesi jāsaka, ka valsts ne-
atrod par vajadzīgu šai ziņa pietiekoši rūpēties un
pietiekoši gadat par to, lai vājprātīgos cilvēkus va-
rēt^ novietot uz

valsts
rēķina slimnīcās, lai valsts

ārste visus tos, kas ir _ bīstami sabiedrībai. Mēs
gan redzam, ka valsts rūpēšanās un gādība šai ziņā
it ārkārtīgi niecīga un nepietiekoša.

Tāpat tautas labklājības ministris nerūpējas par
to, lai darba sakropļotie strādnieki saņemtu to, kas
viņiem pec likuma pienākas. Darba devēji ļoti bieži
neapdrošina stradniekus_ pret nelaimes gadījumiem,
tāda kārta nepildot izdotas instrukcijas un rīkojumus.
Bieži vien tādos gadījumos, kad ir notikusi strādnie-
ku sakropļošana, sakropļotiem strādniekiem nedod
pienācīgo pabalstu tā iemesla dēļ, ka Tautas labklā-
jības ministrijas inspektora kungs nav sastādījis at-
tiecīgu akti, nav bijis klāt un konstatējis lietas apstā-
kļus, un tāda kārta apdrošināšanas sabiedrība pa-
balstu noraida. Tas tā nedrīkst turpināties, un Tau-
tas labklājības ministrijas uzraudzībai arī šai virzie-
na vajaga būt citādai.

Ilgus gadusatpakaļ Saeimai ir iesniegts likum-
projekts par strādnieku apdrošināšanu bezdarba ga-
dījumos, bet Tautas labklājības ministrijai nav pār-
liecības par šī likuma vajadzību; tāpēc Tautas lab-
klājības ministrija, vadoties no turīgo pilsoņu pār-
stāvju ieskatiem Saeimā, nemaz nerūpējas par to,
lai šis likum-s sociālās likumdošanas kommisijā tiktu
izskatīts- un reiz ieraudzītu dienas gaismu. Tā jau
gadiem ilgi tas ti,ek_ staipīts un viļāts pa kommisijās
sēdēm un arvien vēl nav pabeigts. Laikam šī Sa-
eima savas darbības laikā to arī neizskatīs, un tas
.atkal paliks kā mantojums turpmākām Saeimām uz
turpmākiem gariem gadiem. Tautas labklājības mi-
nistrijai gan vajadzētu noteiktāk uzstāties, lai šis li-
kums tiktu izstrādāts, un lai strādnieku apdrošinā-
šana bezdarba gadījumos tiktu reiz regulēta, lai

strādnieks zinātu, ko viņš var prasīt, un kas viņam
pienākas, kad viņš ir palicis bez darba; bet mūsu
ministra kungam un Tautas labklājības ministrijai šis
darbs nav patīkams, un viņi šo savu tiešo pienākumu
neveic.

Par_ sabiedriskiem darbiem jāsaka, ka tie ir ne-
organizēti, nesakārtoti un nepietiekošos apmēros.
Tikai kādi 30%^-40% visu bez darba esošo ir no-
darbināti sabiedriskos darbos, Tas ir nepietiekošs
skaits, sevišķi ja ievērojam, ka nodarbināti tiek tikai
3 nedēļas, un tad jāgaida līdz nākošai maiņai. Tā iz-
nāk, ka pirmajai maiņai visu ziemu vairs nav izde-
vības atgriezties atpakaļ darbā, Nodarbināto pro-cents ir pavisam nepietiekošs, un nav arī pielaižamstas, ka sabiedriskos_darbos var tikt tikai 3 nedēļas,bet pec tam atkal jāgaida mēnešiem ilgi.

Sievietes ir spiestas strādāt smagos smilšu dar-
bus, jo Tautas_ labklājības ministrija nav parūpēju-
sies sagādāt tam kaut kādu vieglāku darbu, Mēszinām, ka ļoti bieži daudz sieviešu sakropļo šajos
smagos zemes darbos, un padara tās par invalīdēm
un dzīvei nederīgām. Atkal Tautas labklājības mi-
nistrijai vajadzētu enerģiskāk padomāt un nelikt sie-
vietes pie pārmērīgi smagiem darbiem, bet gan rau-
dzīt atrast tam vieglākus darbus, Ja tas nav iespē-jams, tad sievietēm darba normas jāsamazina, lainesakropļotu sievieti-stradnieci, sievieti-māti-, kā tas
līdz šim ir noticis. Visi norādījumi gādāt vieglākus
darbus sievietēm un pusaudžiem ir aizgājuši mušu
tautas labklājības ministra kungam un viņa ministri-
jai garam; šinī ziņa valdība nav darījusi gandrīz
neka.

Tikaj Rīgas pilsētā Rīgas bezdarbnieki ar savām
demonstrācijām un_ sapulcēm piespieda ministriju
ieverot viņu dibinātas prasības. Tā Rīgā kaut drus-
ku viņiem nāca pretim-, bet visas mūsu pārējās La-
tvijas vietas, kur arī sabiedriskie darbi tika rīkoti,
sievietēm un jauniešiem pretimnākšana netika iz-
radīta.

Nepelaižama un nosodāma ir arī Tautas labklā-jības ministrijas rīcība ar intelligentiem bezdarbnie-
kiem:. Te tika aizrādīts uz zemām algām, ko maksā
visiem intelligentiem bezdarbniekiem-, kurus novieto
pagaidu darbos. Atalgojums — 48 lati mēnesī ir nie-
cīgs atalgojums, ar ko iztikt nevar. Tā atkal ir dar-
ba speķa izmantošana

^ Mums stāvēja dīkā 50%^-
60% _ fiziska darba stradnieku-bezdarbnieku, bet tai
paša laika ņēma intelligentos bezdarbniekus, veda
pie fiziska darba un lika strādāt darbu, pie kā viņi
nebija_pieraduši, kam nebija piemēroti, un, protams,
nevarēja neko izstrādāt. Iznāca tikai cilvēku izner-
rošana unsarugtinašana. Tāda rīcība nav pareiza.
'Ie vajadzēja nopietnāk pieiet šim jautājumamun cil-
vēkus nenostādīt smieklīga stāvoklī. Intelligentos
bezdarbniekus izveda uz Rinužiem Viršusplūkt, kurizceļas streiks.

Loti bieži nebija piemērotu apavu un apģērba,
tāpat tiem, ko izveda mežu darbos, nebija dzīvokļu,
kur apmesties, nebija arī darba rīku. Uz šiem trū-
kumiem ir jau aizrādīts, un Tautas labklājības mini-
strijai vajadzētu pielikt lielākas pūles, lia turpmāk
gadatu par trūkumu novēršanu,

Sabiedrisko darbu rīkošanai šī gada budžetā pa-
redzēta summa — 2,5 miljoni latu ir nepietiekoša.
Bezdarbs, nākošajā ziema bus tik pat liels — ja ne
lielāks ka bija pagajušajā_ ziemā; tāpēc sabiedrisko
darbu rīkošanai paredzēta summa ir nepietiekoša.
Sociāldemokrātu frakcija liek priekšā šinī postenī
paredzēto summu palielināt par 5.000.000 latu.' Ja
jau paredzētai 2,5 miljonu latu summai pievienotu
vel 5.000.000 latu, ņemot tos no sviesta piemaksām,
tad šie 7,5 miljoni latu, vel papildinot tos ar krizes
fondā nodokli, varbūt, kaut cik varētu apmierināt
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vajadzības, kādas būs nākošajā ziemā bezdarba
frontē.

Par bezdarbnieku atalgojumu jāsaka, ka tas ir
tikai darba algu nosišanai, jo bezdarbniekiem liek
strādāt produktīvus, ražīgus, valstij vajadzīgus dar-
bus, kas būtu jādara normāliem strādniekiem ar kār-
tīgu atalgojumu; ja maksā līdz 50% apmēramsama-
zinātu algu, tā ir strādnieku posta izmantošana.
Tautas labklājības ministra kungs iir noteicis sabie-
driskos darbos algu vīriešiem Ls 1.80 un sievietēm
— Ls 1.20 dienā. Tāda norma ir nepietiekoša, Pro-
vincē dienas alga ir vēl zemāka. Smagos darbos,
kur cilvēkam labi jāēd un silti jāģērbjas, par šādu
atalgojumu nevar strādāt; tāpēc kategoriski jāprasa
šo atalgojumu vismaz pielīdzināt tautas labklājības
ministra kunga noteiktam iztikas minimumam, ko
viņš pats ir atzinis un publicējis. Šis minimums ir
stipri augstāks nekā tie niecīgie graši, ko maksā bez-
darbniekiem sabiedriskos darbos. Šis mazais atal-
gojums rada lielu īgnumu strādniekos- un bezdarb-
niekos; tāpēc ir vispārīga prasība šīs algas uzlabot.
Tāpat liels īgnums un nemiers ir par to, ka nodarbina
tikai apmēram 7» bezdarbnieku. Vispārīga prasība
ir — novietot sabiedriskos darbos visus bezdarb-
niekus.

Tautas labklājības ministrija pagājušajā ziemā
ļoti enerģiski rīkojās- ar strādnieku izslēgšanu no
darba biržām. Ar to gribēja panākt darba biržu iz-
tīrīšanu, lai. varētu parādīt uz ārpusi, ka bezdarba
nav. Vispirms no darba biržām izslēdza precētas
sievas: ja jau vīrs esot reģistrēts darba biržā, tad
sievu vairs nevajagot reģistrēt, viņai darbs neesot
vajadzīgs. Tā kā nodarbināja tikai 7s darba biržā
reģistrēto, tad vairums bezdarbnieku darbā netika.
Tad nu iznāca tā, ka precētais vīrs darbā netika, sie-
va no darba biržas bija izslēgta, un visa ģimene pa-
lika bez pabalsta. Tāda rīcība nav pielaižama. Jā-
novērš drakoniskie paņēmieni, ar kādiem grib iztīrīt
darba biržas.

Darba biržas mēģināja iztīrīt arī ar tādu paņē-
mienu, ka tos, kurus sūtīja lauku darbos, ja viņi tur
nebrauca, no darba biržām izslēdza, neprasot, vai
varbūt viņiem šis darbs nav par smagu. Viņus iz-
slēdza uz veselu gadu un nekādu pabalstu 'neizsnie-
dza; viņus pat nelaida vairs darba biržā iekšā.

Tālāk, lai iztukšotu darba biržas, bija priekšli-
kums atļaut reģistrēties tikai reizi nedēļā. Negādāja
telpas, kur apmesties. Bezdarbniekiem bija jāklejo
apkārt pa ielām- aukstumā un salā. Arī šāda rīcība
ir nepielaižama. Pret to jāprotestē un jāprasa, lai
gādātu bezdarbniekiemi siltas telpas, kur apmest'es.

Loti bēdīgs ir dzīvokļu pabalsta jautājums bez-
darbniekiem. Daudz bezdarbnieku, palikuši bez

.darba, nevarēja nokārtot savus īres parādus, kādēļ
viņus izlika no dzīvokļa uz ielas aukstumā un salā.
Jājautā mācītāju, frakcijai, kas-, diemžēl, kuplā skai-
tā šeit reprezentēta, vai ģimenes tēvam: ar maziem
bērniem dzīvoklis ir vajadzīgs, vai nē. Kāpēc mā-
cītāji neatrada par vajadzīgu atbalstīt mūsu priekš-
likumu, kad mēs pagājušajā ziemā prasījām atvēlēt
līdzekļus telpu īres samaksai? Toreiz mācītāju kun-
gi balsoja pretmūsu priekšlikumu. Sakait, ko teiks
Kristus, kad jūs nonāksit debesīs, kuram jūs sākā-
ties ticam! Redziet, kungi, kādi ir jūsu darbi, un
kādi ir jūsu vārdi, un kā jūs izturaties- pret cilvēkiem,
kas nonākuši postā un trūkumā, kas tūkstošiem' ir
izsviesti, no dzīvokļiem! Vienīgi Rīgas pilsēta pagā-
jušajā gadā nāca pretim šiem nelaimīgajiem cilvē-
kiem, bet arī samēra aprobežotā skaitā; tāpēc dau-
dzi, liela daļa palika bez kādas palīdzības un atradās
trūkumā un sala.

Arī tagad sociāldemokrātu frakcija iesniedz
priekšlikumu pie Tautas labklājības ministrijas bu-

džeta ņemt no kara resora summām 50.000 latu un
dot tos bezdarbnieku īres parādu segšanai. Redzē-
sim, kā šoreiz Augstā nama loceki izturēsies pret
mūsu priekšlikumu, redzēsim, kā mācītāju frakcija
izturēsies šai jautājumā. Vai viņi gribēs, lai arī nā-
košajā ziemā mantīgie izsviestu bez darba palikušos
strādniekus uz ielas, vai arī viņi balsos par mūsu
priekšlikumu, jo līdzšinējais stāvoklis turpmāk nav
ciešams. īres parādu jautājums katrā ziņā ir kār-
tojams. Kamēr nav pieņemts bezdarbnieku apdro-
šināšanas likums, iekams nav piešķirtas pabalstu
normas bezdarba gadījumā, šai virzienā nepiecieša-
mi ko darīt, piešķirt īres pabalstus, lai bez darba pa-
likušos ģimenes tēvus vai ģimenes mātes neizsviestu
uz ielas, lai viņi varētu palikt zem jumta un kā nekā
izvilkt savu dzīvību.

Tāpat grūti bija arī ar pabalstu izsniegšanu ma-
ziem bērniem. Tautas labklājības- ministrija negri-
bēja saprast, ka gadījumā, ja vecākiem nevar dot
darbu, bezdarbnieku bērniem jādod silts ēdiens. Vai-
rākkārtīgi vajadzēja iet protesta demonstrācijās,
vajadzēja noturēt vairāk protesta sapulču, vairāk-
kārtīgi vajadzēja griezties pie tautas labklājības mi-
nistra un ministru prezidenta, kamēr ar lielām pūlēm
nolēma izsniegt zupu ^— siltu ēdienu bezdarbnieku
bērniem. Bet jau agrā pavasarī valdībai kļuva žēl
šī mazumiņa, ko izsniedza, un jau maija sākumā to
gribēja atraut. Ar protestiem atkal izdevās to pa-
garināt uz kādu laiciņu, bet ne ilgi — drīz vien silt-
edinašana tika atrauta.

Te jāprasa, lai Tautas labklājības ministrijas bu-
džeta paredzētu līdzekļus bezdarbnieku bērnu ēdi-
nāšanai; tāpat, lai izsniegtu apavus, ziemā siltas drē-
bes, ka arī lai gādātu mācības līdzekļus bezdarbnie-
ku bērniem, kuri ir skolas vecumā un apmeklē skolu.
Tāpat ir dibināta prasība, lai bezdarbnieku bērni pa
vasaru tiktu nometināti atpūtas vietās, kolonijās, kur
tad viņi varētu uzlabot savu sabojāto veselību. Arī
par to vajadzētu rūpēties, bet: Tautas labklājības
ministrija nav par šo jautājumu pietiekoši padomā-
jusi un dara ārkārtīgi maz.

Bezdarba strādniekos, kā fiziska darba, tā arī
tntelligentā darba strādniekos, ir ļoti liels sarūgtinā-
jums, ka tiek ievests tūkstošiem ārzemju strādnieku
tanī laikā, kad pie mums valda bezdarbs; tanī laikā,
kad mūsu bezdarbniekus negrib novietot darbā, ie-
ved strādniekus no kaimiņu valstīm:. Viņus ieved tā-
pēc, lai nosistu laukstrādnieku darba algas, lai nebū-
tu kārtīgi jāizmaksā strādniekiem nopelnītā darba
alga. Te atkal tautas labklājības ministra kungs nā-
ca ar paskaidrojumu, ar instrukciju, ka sociālie liku-
mi uz ārzemju strādniekiem neattiecas. Tā tad saim-
niekiem vai citiem uzņēmējiem,, kuri ir atvilinājuši
šurp ārzemju_ strādniekus,, ja šie strādnieki saslimst
vai tiek darbā sakropļoti, par viņiem nav jārūpējas,
likums uz šiem ievestajiem ārzemju strādniekiem ne-
attiecas. Tas ir viens nelikumīgs solis, un viena
mums draudzīga kaimiņu valsts jau bija spiesta sū-
tīt šurp savu pārstāvi, lai noskaidrotu, vai tiešām
šādas nelikumības šeit notiek. Es nezinu, kā mūsu
valdība atbildēja Polijas pārstāvim, kurš bija iera-
dies šeit noskaidrot šo jautājumu, Tautas labklājī-
bas ministrim šis rīkojums ir jārevidē. Tāpēc mēs
prasām neievest šeit ārzemju strādniekus, kamēr
mums pašiem ir liels skaits bez darba esošu, strād-
nieku.

Pret ārzemniekiem — Vācijas pavalstniekiem,
kuri šeit ir ieperinājušies siltās viebjas, nav sperti
nekādi radikāli soļi. Latvijas arodbiedrību centrāl-
birojs savā laikā iesniedza sarakstu, kurā redzam,
cik daudz ārzemnieku nodarbināti Latvijā, kuri ne-
maz nav kvalificēti, bet ir vienkārši ierēdņi un strād-
nieki; līdz šim laikam šinī ziņā nekas netiek darīts.

L/
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Vienu no tādiem kungiem varētu minēt, kurš ir arī
liels hitleriešu rokas puisis, proti — Vilhelms Ķēru,
kurš strādā Tanheizera brūzī. Šim kungam Iekš-
lietu ministrija tikai neilgi atpakaļ uzdrošinājās at-
ņemt darba kartiņu, bet ir jau dzirdams, ka Vācijas
sūtnis pieliekot ārkārtīgi daudz enerģijas, lai šo dar-
ba kartiņu šim kungam atkal atdotu. Mēs prote-
stējam pret tādu cilvēku, kāds ir šis Ķēra kungs un
citi viņam līdzīgi kungi, kuri ir nodarbināti kancele-
jas darbā, kuru var izpildīt kurš katrs- intelligentais
bezdarbnieks. Mēs kategoriski prasām Tautas lab-
klājības ministrijai un arī Iekšlietu ministrijai at-
ņemt darba kartiņas šādiem kungiem un neizsniegt
tās vairs atpakaļ, Ja to darītu, tā būtu uz vēdera
līšana Vācijas sūtņa priekšā, kas mūsu valstij nav
jādara. Mēs prasām šiem elementiem atņemt darba
kartiņas, lai tie nevarētu uzstāties pret mūsu valsts
interesēm, tai pašā laikā ēdot mūsu valsts maizi.

Tāpat nepareiza bija algas nosišana, ko Tautas
labklājības ministrija izdeva sabiedrisko darbu strād-
niekiem. Šeit ir prasība algas paaugstināt, kā jau
teicu, līdz iztikas minimumam, jo ar pašreizējo nie-
cīgo algu strādnieks nevar strādāt smagu darbu un
nevar iztikt.

Jāprasa, lai sociālā likumdošana netiktu sašau-
rināta, bet tiktu paplašināta. Jāprasa, lai uzraudzī-
ba par uzņēmējiem tiktu realizēta plašākos apmēros,
lai mūsu sociālā apdrošināšana tiktu realizēta kau-
ču tanīs apmēros, kādus likumdevēja iestāde ir pa-
redzējusi. Tālāk jāprasa, lai sabiedrisko darbu rī-
košanai tiktu atvēlēti pietiekoši līdzekļi, un lai kau-
ču drusku atņemtu līdzekļus tām turīgajām aprin-
dām, kurām izsniedz līdz 50 miljonu latu gadā, lai
kauču drusku viņām 1atņemtu un dotu tiem, kuriem
nav maizes, nav, ar ko iztikt, lai tie varētu savu
izsalkumu remdēt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam-
Kaupiņami.

H. Ķaupiņš (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gi! Tautas labklājības, ministrijas budžeta skaitļi,
salīdzinot tos ar citu ministriju budžetu posteņiem
un vispār ņemot šos skaitļus budžeta mērogā, ir ti-
kai druskas no kungu galda. Mizerabli, sīki sociā-
lās palīdzības posteņi, ja ievēro lielo postu zemes
pamatslānī, kuru vērojam diendienā, tāpat ari tās
lielās dibinātās prasības, un vajadzības, kuru apmie-
rināšana taču ir nepieciešama. Bet tas tumšākais,
melnākais traips Tautas labklājības ministrijas bu-
džetā ir — ar tautisko nazi apgraizītais postenis,
kas nosaka valsts piemaksas slimo kasēm. Šī sa-
graizītā vieta valsts budžetā tik tiešām līdzinās vē-
ža augonim, kas iespējami ātrāk jāārstē, lai slimība
nelaistu dziļāk postošas un pat nāvējošas saknes,
ko mēs nepārprotami tagad jau dzīvē novērojami.
Atņemot, pusproeenta valsts piemaksu, slimo kasēm,
Bļodnieka politika ir devusi īsti tautisku belzienu, kas-
skar pāri 230,000 Latvijas iedzīvotāju, un skar jūtami,
jo atņēmi slimiem strādniekiem 800.000 latu. Līdz ar
to lielā mērā ir apgrūtināta un sašaurināta strādnieku
veselības aizsardzība un strādnieku ārstēšana. Ar to
ir samazināta tūkstošiemstrādnieku nepieciešamā pa-
līdzība, ar šo robu budžetā ir izsista ne vienam: vien
strādniekam- zāļu pudelīte no rokām. Daudziem tiek
aizsistas durvis uz ārstu, daudziem strādniekiem tiek
samazināts maizes rieciens, novārgušiem tiek at-
ņemta vajadzīgā atpūta u. t. t. Slimiem- strādnie-
kiem atņem- līdzekļus, lai realizētu piemaksu polītiku.
Te ir uzskatāmības mācība visiem, un tā pierāda, vai
tā ir nacionāla vai internacionāla pilsoņu koalicijā,
kāda tagad valda. Tas vienlīdz gulstas ar savu sma-
gumu uz strādnieku šķiru.

Šis budžets, kas ir izauklēts nacionālās atmo-
das valdības pajumtē, ar savu smagumu un bardzību
vēršas pret darba tautu un ar krasi vienpusīgu-lab-
vēlību pret mantīgo slāni. Šis budžets ir palīdzējis
atsvabināties daudziem no illūzijām, tukšām- tauti-
skām cerībām, kas bija pamodušās diezgan plašās
aprindās un neatļāva saskatīt īstenību, pretešķības
dzīvē un tos spēkus, kas dzīvi var grozīt. Tas- ir
nacionālās atmodas nopelns. Žēl tikai, ka šī uzska-
tāmības mācība ir tik barga un skarba.

Līdz ar valsts piemaksu samazināšanas slimo
kases ir spiestas paaugstināt piemaksas par ārstu
vizītēm, zālēm, samazināt pabalstus nespējīgiem
slimiem strādniekiem, dzemdētājām u. t. t. Tāds
stāvoklis nav pielaižams. Sociāldemokrātu frakci-
ja noteikti prasa valsts piemaksas slimo kasēm 1at-
jaunot agrākos apmēros; tāpēc mēs iesniegsim pār-
ejas formulu, kurā prasām uzdot valdībai izstrādāt
un likt priekšā Saeimai likumprojektu, kas atļauj at-
jaunot piemaksas bijušos apmēros,, proti — ka sli-,
mo kasēm valstij jāmaksā 27o-lielas piemaksas.

Sociāldemokrātu frakcija noteikti protestē arī
pret valdības nolaidīgo un galīgi nepielaižamo iztu-
rēšanos slimo kasu piemaksu nokārtošanā. Savas
piemaksas valdība kārto ar lielu novēlošanos. Sli-
mo kasu aparāts- ar to ir stiprā mērā sagandēts, ne-
var apkalpot slimos strādniekus- un tiem pienācīgi
palīdzēt. Ir parasta parādība, ka valdība slimo ka-
sēm paliek parādā par 3—4 mēnešiem, Mums pat-
laban arī ir zināms, ka valdība slimo kasēm ir parādā
par 4 mēnešiem. Jūs, kungi, saprotat, ka tas ir pil-
nīgi nenormāls stāvoklis, kas, bez šaubām, jānovērš.
Kā lai slimo kases saimnieko? Nevar taču slim-
niekiem likt gaidīt, nevar atlikt operāciju, nevar arī
nepalīdzēt dzemdētājām. Ir visai bieži gadījumi,
kad vārda pilnā nozīmē jāglābj cilvēku dzīvības, bet
bez līdzekļiem1 taču to nevar. Valdība, nenokārtojot
savas piemaksas slimo kasēm, paliekot par 3—4 mē-
nešiem1 parādā, kavē slimo cilvēku glābšanas darbu,
kavē cilvēku glābšanu mo nāves, Tāds stāvoklis
ir novēršams. Ari šinī ziņā slimo kasu apstākļi uz-
labojami. Valdības kungi itin labi zina, cik lielas
grūtības krizes laikā jāpārcieš slimo kasēm. Mil-
zīgas summas izstāv pie uzņēmējiem, bet slimo ka-
sēm uzliek smagas nastas ar bezdarbnieku ārstē-
šanu un citiem ārkārtīgiem pienākumiem. Viss tas
un vēl daudz citu likstu slimo kasēm darbu padara
gandrīz neiespējamu.

Mēs, sociāldemokrātu frakcija, iesniedzam Sa-
eimai pārejas formulu — uzdot valdībai kārtīgi un
likumā paredzētā laikā nokārtot piemaksas slimo
kasēm.

Jūs, labā spārna kungi, sevišķi mācītāju kungi,
vienmēr mīlat runāt par cilvēcību, kas- esot stādāma
augstāk par visu. Man gribētos, lai jūs šos vārdus
parādītu arī darbos. Šeit ir runa par slimiem' cilvē-
kiem. Balsojiet par mūsu pārejas formulām, tad jūs
palīdzēsit slimiem- strādniekiem, tad jūs palīdzēsit
dzemdētājām, kurām dažkārt nav pat gultas, tad
jūs palīdzēsit novārgušiem strādniekiem panākt va-
jadzīgo atpūtu, tad jūs balsosit par cilvēcību. Es
ceru, ka Augstais nams pieņems mūsu priekšlikumus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas-.
— Vai referents vēlas vārdu? Vārds referentam.

Referents J. Birznieks: Pie kārtējo izdevumu
XII daļas nekādi priekšlikumi nav iesniegti; tādi
ir iesniegti pie ārkārtējo izdevumu budžeta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie kārtējo izdevu-
mu XII daļas pārlabojumi nav iesniegti. Lieku kār-
tējo izdevumu XII daļu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret kārtējo izdevumu XII daļas
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pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
kārtējo izdevumu XII daļas pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tadu nav. Par
kārtējo izdevumu XII daļu nodotas 47 balsis, pret
— 32 balsis, Kārtējo izdevumu XII daļa pieņem-
ta. —

Kārtējo izdevumu XIII daļa — Kara ministrija.

(Tek.
Nr. , Ls

XIII. Kara ministrija.

460-473 V. 90 § 101—115 27.392.660.—.)

(Saucieni no vietām: „Vēla laika dēļ!") —
Tāds priekšlikums nav iesniegts! — Vārds- Bruno
Kalniņam.

B. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Kara resora izdevumi šogad kopsumma
sastāda nepilnus 28 miljonus latu. Šie izdevumi sa-
stādās galvenā kārtā no kārtējiem izdevumiem, jo
ārkārtējos atrodami apmēram 500.000 latu. Pārrē-
ķinot procentos-, dabūjam tadu ainu, ka šogad kara
resora izdevumi sastāda gandrīz 20% no visa valsts
kopīgā izdevumu budžeta. Šie skaitļi liecina, ka ka-
ra resora izdevumi , arī šogad ir ieturēti apmēram
tādā pašā augstumā kā pagājušos gados. Tā tad
procentuālās attiecības šogad, salīdzinot ar iepriek-
šējiem gadiem, nav mainījušās. Šinī sakarībā so-
ciāldemokrāti atzīst par vajadzīgu no jauna dekla-
rēt atziņu, ka mūsu militārie izdevumi neapšaubāmi
ir ļoti plaši, un šos ļoti lielos izdevumus tado_s ap-
mēros turpināt Latvijas saimniecībai nav pa spēkam.

Mēs uzskatām, ka tagad vairāk kā jebkad ir pie-
nācis laiks realizēt praksē ierosinājumu, ko sociāl-
demokrātu frakcija pēdējā laikā jau vairākkārtīgi ir
cilājusi, proti — par kara dienesta laika saīsinā-
šanu, par pāreju uz jaunu karaspēka komplektēša-
nas sistēmu, kas līdzinātos- tautas milicijas princi-
piem'. No vienas puses būtu īss dienesta laiks-, un,
otrkārt, būtu rezervistu- iesaukšana un samēra mazi
kadri. Viss tas dotu iespēju samazināt Kara mi-
nistrijas budžetu.

Mēs esam pārbaudījuši un nākuši pieslēdziena,
ka militāro izdevumu samazināšana, sakarā ar 6 mē-
nešu kara dienesta ievešanu, varētu dot prāvus ie-
taupījumus, kas sniegtos apmēram pie 12.000.000
latu. Šie 12.000.000 latu tādā_ gadījumā kopējo kara
resora izdevumu summu varētu loti ievērojami sa-
mazināt. Kā mēs redzam, šogad Kara ministrijas
izdevumu budžets- ir 28.000.000 latu, bet tad šo
28.000.000 latu vietā paliktu apmēram tikai kādi
16.000.000 latu.

Mes gribam uzsvērt arī to parādību, ka, izejot
no militārā viedokļa, lielie militārie_ izdevumi sevi
attaisno tikai pa daļai, jo mūsu militārais budžets ir
galvenā kārtā algu ūn pārtikas budžets. No visiem
28.000.000 latu tikai kāds pusmiljons aiziet apgādei
— visu, pārējo summu patērē šādā vai tāda veida
algām- vai pārtikai un arī citiem pārvaldes un līdzī-
giem izdevumiem. Karaspēkam, kas savus līdze-
kļus izdod tikai savai uzturēšanai, taču nevar but
kāda sevišķa militāra nozīme. Ja stāvokli gribam
grozīt, tad tikai — grozot visu armijas uzbūvi, si-
stēmu. Pretējā gadījumā nav iespējams gut kādus
ietaupījumus.

Tālāk, deputātu kungi, mes gribami teikt, ka ka-
ra resora izdevumos būtu iespējams ari tagad, pat
paturot tagadējo sistēmu, izdarīt dažus samazināju-
mus, kas līdz šim nav izdarīti. Protams, var ap-
sveikt to, ka kara ministra kungs ir spēris vismaz
vienu soli un ir apvienojis karaspēka vadība pār-
valdes, pārvalžu daudzos priekšniekus padarot par
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nodaļu vadītājiem-; līdz ar to liels- daudzums amatu
ir apvienoti. Bet šis solis ir samērā neliels, un tam
vajadzētu sekot arī tālākiem valdības soļiem-.

Ka mūsu armijas štāba un pārvalžu personāls
tagadējos krizes laikos un mūsu mazas zemes_ ap-
stākļos ir pārāk Mels, tas jau vairākkārt ir aizrādīts
šai Augstajā namā; arī tagad, pie samazinātiem
štatiem, kā nekā šinīs iestādēs ir nodarbināti, runā-
jot apaļos skaitļos, 450 darbinieku; tāpēc jāsaka, ka
te varētu vēl vairāk samazināt, pat paturot tagade- .
jo sistēmu; amati-, tiktu samazināti par 20%, arī tas
dotu diezgan ievērojamu ietaupījumu.

Bez tam, kungi, ir diezgan liels amatu skaits,
kas dibinās uz jaunu daļu formēšanu, kuriem miera
laikā ir diezgan maza nozīme. Šādu amatu ir diez-
gan daudz, un no tiem vesela rinda amatu ir diez-
gan augsti, piemēram divīzijas komandiera palīgs,
divīzijas štāba priekšnieka palīgs, divīzijas inten-
dants, pulka komandieru palīgi un daži citi amati,
kurus katrā ziņā ir nepieciešami, strīpot.

Lai minam- arī pulku ārstus. Tagad visos pul-
kos ir 2 ārsti,: jaunākais un vecākais ārsts, bet
mēs zinām, ka faktiski strādā tikai viens no viņiem,
un ka pulks var iztikt ar vienu ārstu — taču tiek
turēti, 2 ārsti. Vienu no viņiem- varētu likvidēt

Bez tam, kungi, mums ir tādas iestādes' kā, pie-
mēram, tā sauktie virsnieku kursi un artilērijas
virsnieku kursi. Šie kursi faktiski ilgāku laiku ne-
darbojas. Tanī pašā laikā mums ir kara skola ar
ļoti lieliem štatiem' un ir virsnieku akadēmiskie kur-
si. Ja gribētu realizēt stingru taupību, tad būtu ie-
spējams likvidēt virsnieku un artilērijas virsnieku
kursus un, ja vajadzīgs, šos pienākumus uzticēt vai
nu kara skolas- lektoriem, vai akadēmisko kursu
lektoriem.

Tāpat jau vairākkārtīgi sociāldemokrātu frakci-
ja ir pacēlusi prasību, par karatiesu pārvaldes, kara
virstiesas un kara tiesas- likvidēšanu, nodot šo tie-
su iestāžu funkcijas cīvīlām tiesām. Līdz šim. šai zi-
ņā nekas nav darīts, un kara tiesu pārvaldē joprojām
ir nodarbināts liels personāls — 56 personas,

Lai minam vēl «Latvijas kareivi", kas armijā
pazīstams kā valdības oficiozs. Šo taču labi varētu
apvienot ar «Valdības vēstnesi", kuru arī līdz šim
laikam piesūta visām karaspēka daļām, kur tiek ie-
vietoti visi galvenie valdības iestāžu paziņojumi.
Arī šeit ir diezgan liela piemaksa — 65.000 latu,
bet tomēr tiešas vajadzības pēc šī laikraksta nav.

Lai man atļauts- minēt vēl tālāk dažus piemērus.
Ņemsim' kara pārmācības iestādi. Šeit nu ir tādi

dati, ka šogad uz 22 arestiem tur ir bijušas- 48 al-
gotas personas un bez tam- vēl 6 obligātoriskā die-
nesta sargi, karavīri no garnizona.

Tālāk, deputātu kungi, mēs- jau visus pēdējos
gadus esam bijuši spiesti nākt ar priekšlikumiem- par
to, ka ja kara resors un Saeimas pilsoniskais vairā-
kums nepiekrīt tam, ka kara dienesta laiks sama-
zināms uz 6 mēnešiem, un ka tiek realizēti radikāli
ietaupījumi, tad vismaz vajadzētu saskatīt vajadzību
atlaist iesaukumus ne tikai par vienu mēnesi agrāk,
bet vismaz par 2 mēnešiem agrāk. (Starpsaucieni
no vietām.) Faktiski tā neiznāk: tiek iesaukti vie-
nu mēnesi vēlāk, bet netiek atlaisti ātrāk. Mēs do-
mājam, to agrāko atlaišanu varētu realizēt, un tas
dotu lielāku ietaupījumu,.

Tāpat, kungi, nepareizi ir tas, ka techniskas da-
ļās iesaukumi tiek turēti 15 mēnešu. Ir noskaidrots,
ka apmācība neprasa ilgāku laiku, un tālab aiz tau-
pības nolūkiem: varētu arī techniskas daļās- iesauk-
tos atlaist ne pēc 15 mēnešiem, bet katrā ziņā pēc
12 mēnešiem'.

Tā tad, ja apskatām, kara resora budžeta finan-
ciālo pusi, ir skaidrs, ka būtu iespējams realizēt lie-
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lakus -ietaupījumus. Šos ietaupījumus varētu izda-
rīt divos virzienos — vai ļoti radikāli, kā to sociāl-
demokrāti vairākkārt ir likuši priekšā, vai izdarot
vismaz zināmus lielākus ietaupījumus, kurus katrā
ziņa varētu realizēt, arī piepaturot tagadējo sistēmu.
Diemžēl, mums jākonstatē, ka šinī ziņā nekas nav
darīts-ne viena ziņa, ne otrā.

Talak, deputātu kungi, pārejot pie kara resora
darbības, sakara ar budžetu man jāsaka daži vārdi
par kara resora darbības nolītisko pusi.

Šeit es gribētu noradīt, ka mums armijā ir tāds
stāvoklis, ka pastāv karaspēka daļas un vienības,
kur politiskie apstākļi ir daudz maz normāli, kur ie-
sauktie karavīri-socialisti, kas nāk no strādnieku ap-
rindām, netiek vajāti, un kur tā tad nekādas sevišķas
politiskas pārestības nenorisinās; bet, diemžēl, jo-
projām ir atsevišķas karaspēka daļas vai vismaz at-
sevišķi priekšnieki, kasšinī ziņā turas pie pavisam
citiem uzskatiem, kas vajā iesauktos karavīrus-so-
cialistus. Vispirms teikšu dažus vārdus par to, kur
kara resora izpaužas demokrātiskai iekārtai nevē-
lams politisks gars.

Šinī virzienā lai atļauts vispirms konstatēt tā-
du parādību, ka Latvijas kara skolu beigušo virs-
nieku apvienība izdod kādu žurnālu, kas saucas «Ka-
dets" . Šis- žurnāls, ko abonē gandrīz visi Latvijas
kara skolu beigušie karavīri, šogad pēdējos numu-
ros ir ievietojis dažus rakstus, pret ko jāceļ visno-
teiktākie iebildumi. Piemēram, š. g. 1. numurā ir
ievietoti 2 raksti, kas nodarbojas ar fašisma, slavi-
nāšanu. Te ir divi raksti — viens — «Fašisma 10
gadi" un otrs — «Fašisms Itālijas vēsturē". Abi šie
raksti satur nepārprotamu fašistiskas iekārtas slavi-
nāšanu.

Es minēšu tikai dažus citējumus, kas pierādīs,
ka citādi šos rakstus nevar uztvert.

Piemēram,: «Musolini ir vairāk nekā Romas
cezars, vairāk neka Itālijas diktators"; «Fašisms iz-
nicināja tikai ārdošos speķus, revolucionārās orga-
nizācijas, slepenas pretvalstiskās biedrības, iznīci-
nāja anarchiju". Tads_ maldīgs uzskats tiek potēts
virsniekos par tagadējas Itālijas iekārtu. — Tad vēl
kāda cita. vieta: _ „Mes" — kāda raksta autors saka
«šajos vārdos jutām cilvēku, kurš prot gribēt ar at-
klātu sirdi uz delnas; mēs esam droši, ka viņa kaisle,
savienota ar ticību, nesīs Itāliju pretim nākotnei.
Mes jutām fašista dvēseli, kās dzīvo mūžīgā trauk-
sme." — Līdzīga gara ir ieturēts viss šis raksts.
Mums jāceļ nopietni iebildumi pret to, ka karavīri
nodarbojas_ ar fašisma slavināšanu.

Deputātu kungi, šis jautājums ir pacelts jau bu-
džeta kommisijā, runājot par Kara ministriju. Es ar
zināmu gandarījumu gribu atzīmēt, ka kara ministris
ir gan vļenu soli spēris — šī žurnāla redakcijai ir
dots norādījums; bet es esmu spiests konstatēt, ka
šis norādījums, acim redzot, nav bijis pietiekošs, jo
pec tam ir iznākuši daži citi numuri, kuros atkal bez
militāras dabas rakstiem ir ievietots vairāk politisku
rakstu ar pavisam_ nepieņemamu tendenci. Piemē-
ram, ir ievietots tāds raksts, kas vēršas pret mūsu
mākslas iestādi — nacionālo operu par to, ka tā iz-
rada «Sarkano magoni". Šinī rakstā, starp citu,
teikts sekojošais: «Diemžēl, mūsu opera ir atradusi
par iespējamu, par Latvijas naudu dzīt kommūni-
stisku propagandu," (šo kommūnistiisko propagandu
saskata «Sarkanās magones" izrādīšanā), gan tieši,
gan netieši izceļot sarkanās paradīzes jaukumus un
labumus," — Tālāk šinī pašā rakstā teikts tā: «Ja
operas vadība to nesaprot vai negrib saprast, ja tās
krūtīs vairs nav ne druskas latviešu nacionālās sirds,
ja tur valda internacionālais gars, tad lai vismaz mēs,
karavīri, būtu tie. kas turētu augstu savu latviešu
nacionālo godu; tāpēc, pirms internacionālā opera

Krājumā Saeimas Steno_rafu
birojā Rīgā. Saeimas laukumā.

nekļūs atkal par mušu nacionālo operu, lai neviens
karavīrs nesper_ savu soli šinī kommūnistu slavas
dziesmas sludinātajā." — Tāds nepārprotams,uzaici-
nājums boikotēt nacionalo_ operu ir iespiests Latvi-
jas kara skolu beigušo virsnieku apvienības izdevu-
mā. Man šķiet, ka tā ir nepielaižama rīcība, nemaz
nerunājot par to, ka pats raksts ir jau diezgan ne-
sakarīgs — autors balleta ir saskatījis kādu kommū-
nistu propagandas gabalu.

Kungi, arī tālāk šis žurnāls liecina, ka tas no
demokrātiskai iekārtai nepieņemamas politikas ne-
grib atteikties. Nupat pēdēja — 5. numurā ir kāds
Vidzemes divīzijas štāba adjutanta virsleitnanta
Kalniņa raksts «Marksisms", kurā viņš mēģina no-
skaidrot un iestāstīt, ka marksisma saimniecības teo-
rija — mācība par virsvērtību un tāpat Marksa vē-
sturiska teorija — vēsturiskais materiālisms nekam
nederot. Marksisms dodot tikai badu, trūkumu, ter-
roru un garīgu pagrimšanu. Jāsaka, ka demokrā-
tiska valstī, kur armija atrodas apmēram % strād-
nieku šķiras cilvēku, kuru idejiskā pārliecība ir šis
marksisms, nav pielaižams, ka virsnieku apvienības
izdots laikraksts nodarbojas ar šādiem uzbruku-
miem. Militārs žurnāls Latvijā ar tādiem uzbruku-
miem nedrīkst nodarboties. Mēs gaidām, ka kara
ministris spers stingrus soļus, lai šī žurnāla redak-
toru sauktu pie kartības.

Tad — par_vienu jaunu nevēlamu politisku pa-
radību

^
kas pedejalaika ir ieviesusies mūsu armijā.

Mūsmāju fašisti mēģina visiem līdzekļiem savu aģi-
tāciju pārnest uz karaspēka daļām. Par to ir vesela
virkne datu. Sevišķi organizācija «Pērkonkrusts"
appludina karaspēka daļu lasītavas ar savu žurnālu.
1. Liepājas kājnieku pulka lasītavā, 5. Cēsu kājnieku
pulka lasītava, bruņotā vilciena pulka lasītavā pastā-
vīgi atrodami «Pērkoņkrusta" un Štelmachera žur-
nāli, Nav pielaižams, ka mušu armijas karaspēka
dalu lasītavas izlieto fašistisku Izdevumu populari-
zēšanai tanī laika, kad karavīri katru gadu nodod
svinīgu solījumu, ka viņi stāvēs sarga vietās par de-
mokrātiju. Mes ceram, ka ministra kungs noliegs
armijas daļu lasītavās turēt šādus fašistiskus izde-
vumus.

Diemžēl, ir tādi gadījumi,kad atsevišķi karavīri
iestājas par biedriem fašistiskās organizācijās. Mi-
nēšu vienu gadījumu. Piemēram, Dau-gavgrīvas arti-
lērijas pulka virsdienesta kaprālis Puksis sastāv
«Pērkoņkrusta" organizācijā un atklāti aģitē kara-
vīros par labu «Pērkoņkrusta" idejām un izplata šīs
organizācijas lapeli. Man šķiet,_ka armijā nav vie-
tas fašistiskiem elementiem, Tāpēc vai nu virsnie-
ki, vai virsdienesta instruktori, ja viņi ir izšķīrušies
par labu fašistiskam organizācijām, no dienesta at-
vaļināmi. Ja kara ministris enerģiski izsvieda no
armijas oikonomiska veikala darbinieku sastāva
Štelmacheri, tad ceram, ka viņš iztīrīs armiju arī
no tiem karavīriem, kas savu svinīgo solījumu, acim-
redzot, ir aizmirsuši un ir pieslējušies «Pērkon-
krustam" un citām fašistiskām organizācijām.

Tanī pašā laikā, deputātu kungi, diemžēl, ir vēl
nedaudz gadījumu_— tādu gadījumu gan vairs nav
daudz, bet daži vēl ir palikuši —, ka dažas kara-
spēka daļas_ nepielaiž savās lasītavās sociālistisko
presi. _ Pretēji visiemkara ministrijas norādījumiem,
neievērojot tos, sociālistiskā prese tur netiek ielai-
sta. Tādā stāvoklī, piemēram, atrodas 8. Daugav-
pils kājnieku pulka abas lasītavas. Abiem bataljo-
niem — tiklab Cēsīs, kā Valmierā — ik dienas no-
sūta «Sociāldemokrātu" vairāk eksemplāros, bet
viņš tur neparādās.

Ir vēl viena lieta, kas dažos pulkos novērojama
Radu no gada. Esmu arī šoreiz spiests par to runāt,
proti — ka dažas daļās karavīrus-sociālistus nepie-
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laiž instruktoru rotā. Piemēram, Kurzemes divīzi-
ja šo pavasari noticis tāds gadījums, ka no 7 kara-
vīriem, kas visi bijuši «Strādnieku sporta un sarga"
organizācijas biedri, neviens nav aizsūtīts uz in-
struktoru rotu, lai gan šo karavīru tiešā priekšniecī-
ba viņus atestējusi kā derīgus minētai rotai. — Lī-
dzīgi apstākļi ir arī 5. Cēsu kājnieku pulkā, kur ka-
ravīrs Jēgers nav laists uz instruktoru rotu tikai tā-
pēc, ka pie viņa atrasts «Strādnieku illūstrētais", ko
viņš bijis nopircis. — 6. Rīgas kājnieku pulkā kara-
vīrs Zunde, par kūpu bijis zināms, ka pirms iesauk-
šanas viņš bijis sociāldemokrātu partijas biedrs, arī
nav laists uz instruktoru rotu. — 8. Daugavpils kāj-
nieku pulkā karavīrs Zvirbulis nozīmēts instruktoru
rotai; vēlāk nozīmējums atsaukts, un rotas koman-
dieris viņam pateicis, ka atsaukums nācis tāpēc, ka
viņš esot «pārāk sarkans". Par pārāk sarkanu viņu
apzīmē tāpēc, ka pirms iestāšanās kapa dienestā viņš
bijis mūsu partijas biedrs.

Tālāk dažās karaspēka vienībās minami tādi ap-
stākļi, ka, diemžēl, vēl aizvien nebeidzas tas, ka
daži virsnieki mācībās pauž savu nicināšanu un nai-
du kareivju starpā pret kreiso spārnu, sevišķi pret
sociāldemokrātiem. Piemēram minēšu 2 gadījumus.

Dažas nedēļas atpakaļ 2. Ventspils kājnieku pul-
ka 2. ložmetēju rotā kāds virsleitnants turējis lekciju
par valsts budžetu, un šinī lekcijā viņš attīstījis uz-
skatu, ka sociāldemokrātija esot pieskaitāma pret-
valstiksiem spēkiem; sociāldemokrātija gribot radīt
tadu stāvokli, lai ienaidnieks varētu iekarot Latviju.
Otrs gadījums ir no citas divīzijas. Par Latgales
artilērijas pulku jāsaka, ka ir tur viens baterijas ko-
mandieris —• kapteinis Jūgs, kurš vairākkārtīgi pub-
liski un citu virsnieku klātbūtnē sistēmaitski izsa-
koties, ka visi sociāldemokrāti esot nositami.

Redziet, tādus uzskatus daži karavīri joprojām
pauž mācībās, Tas ir nepielaižami, un mums arī šeit
jāprasa, lai kara ministris spertu soļus šīs parādības
novēršanai, vai, ja ir virsnieki, kuri savu zooloģisko
naidu pret sociālismu nevar savaldīt, ieteiktu viņiem
pameklēt sev kādu vairāk piemērotu vietu, nevis
atrasties kara dienestā.

Deputātu kungi, vēl tālāk es gribu minēt, ka ne-
normālība ir arī tanī ziņā, ka mums ir dažas pilsē-
tas, kur vēl joprojām' tiek liegts apmeklēt strād-
nieku sarīkojumus un strādnieku telpas, Šeit mums
ar gandarījumu jāatzīmē, ka ministra kungs beidzot
ir atcēlis_ to pilnīgi neiespējamo stāvokli, kāds val-
dīja Liepājā, kur bija noliegts apmeklēt Liepājas tau-
tas namu. Tur šis rīkojums tagad ir atcelts; bet ir
vēl citas pilsētas, kur apstākļi nebūt nav labāki —
piemēram Jelgavas tautas namu vēl joprojām ir aiz-
liegts apmeklēt; tāpat Valmieras un Gulbenes gar-
nizona priekšnieks sistemātiski aizliedz apmeklēt
strādnieku sarīkojumus, vai tas būtu priekšlasījums,
vai teātra izrāde, vai kas tamlīdzīgs. Tie visi ir ne-
likumīgi un nepielaižami aizliegumi, jo likums pa-
redz, ka var aizliegt apmeklēt tikai politiskas sapul-
ces, ne ko vairāk.

Šinī sakarībā būtu jāmin arī Vidzemes divīzijas
komandiera ģenerāļa Gopera partejiskā rīcība, kurš
ir sodījis 2 dižkareivjus no Daugavgrīvas artilērijas
pulka ar 5 dienām aresta par to, ka viņi ir apmeklē-
juši Rīgas tautas nama kādu vakaru, kur neviena
politiska runa nav turēta, bet kur, starp citu, ir uz-
stājušas dažas strādnieku organizāciju aģittrupas.
Tāda rīcība, protams-, ir partejiska, nesaskan ar li-
kuma, noteikumiem, un ja attiecīgie priekšnieki to

, gribētu lietot visos gadījumos, tad viņiem būtu jā-
soda ļoti daudz karavīru, arī pilsonisko karavīru,
bet tas, protams, netiek darīts.

Diemžēl, ir daži tādi gadījumi, kur progresīvie
Virsnieki ir diezgan smagi cietuši par saviem' kreisā-

kiem uzskatiem vai par savu godīgo izturēšanos
pret karavīriem. Man viens tāds- gadījums — ļoti
nepatīkamas dabas gadījums jāmin par Latgales ar-
tilērijas pulku, kur kādu virsleitnantu pulka goda tie-
sa piespiedusi atstāt pulku vienīgi par to, ka starp
apvainojumiem, kas viņam celti priekšā, viens no
svarīgākiem bijis tas, ka viņš «uzmetoties par kara-
vīru aizstāvi". (/. Višņa no vietas: «Klau, klau!")
Par to, ka šis virsleitnants ir bijis karavīru aizstā-
vis, pulka goda tiesa viņu piespieda atstāt pulku!

Kāds tadir bijis tas gadījums? — Šis virsleit-
nants konstatēJLS,_ka kāds cits virsnieks moca kādu
karavīru, spiež kādu karavīru manēžā, kas nav va-
rējis uzlekt uz zļrga, skriet zirgam līdz manēžai ap-
kārt, kas turpinājies kādus 4 kilometrus no vietas.
Šis virsleitnants piegājis klāt un teicis: «Ko Jūs mo-
cāt manu karavīru ?"_ Vispirms viņš sodīts discipli-
nāra kārtā ar 7 dienām aresta un vēlāk par to, ka
viņš, lūk, esot grāvis kāda otra virsnieka autoritāti;
pec tam šo virsleitnantu piespieda atstāt pulku.

Apstākli, kādos virsleitnants bija spiests izstā-
ties no pulka, ir diezgan raksturīgi. — Piemēram,
pulka virsnieku sapulcē 15. maijā pulka komandie-
ris pulkvedis Dūms teicis runu un sacījis, ka tādi
v'rsnieki ka tas, kurš_ tagad aizejot, esot ļoti, nevē-
lami, un iespaidojis pārējos virsniekus. — kollēgas
nesarīkot viņam nekādu izvadīšanu. Tas, protams,
nolemts, japriekšniecība tā vēlas. Pārkāpta arī tra-
dīcija, kāda pastāv pulkā, ka ikvienam virsniekam,
kas nodienējis vismaz 3 gadus, pasniedz atmiņas- gre-
dzenu. Arī tas šim virsniekam nav pasniegts. Par
ko viss tas? Par to, ka viņš aizstāvējis kareivi!

Tanī pašā laikā, kungi, tie, kas bieži šādus prog-
resīvākus virsniekus apkaro, paši stāv uz diezgan
zema morāliskalīmeņa. Jāsaka, ka tā slepenā iz-
lūkošana, ko mūsu armijas štāba inormācijas daļa
piekopj visas karaspēka vienībās — ikvienā vienībā
ir divi šādi izlūki: viens divīzijas un otrs no ar-
mijas štāba informācijas daļas —, daudzkārt rada
ļotineveselīgu atmosfalru attiecīgā karaspēka vienī-
niba. Es gribu sacīt,_ka laba daļa to cilvēku stāv
uz diezgan zema morāliska līmeņa. Man ir zināms
gadījums, kuru gribu šeit minēt, ka Latgales artilē-
rijas pulka kāds kapteinis Treifelds pats sakās esam
atbrīvošanas kapa laikā spiegojis par labu Bermon-
tam, bet tagad viņam bija, uzticēts novērošanas, die-
nests par citiem virsniekiem — Latvijas atbrīvoša-
nas kara dalībniekiem. Šis kungs, starp citu, virs-
nieku sabiedrībā dažkārt izteicies: Saeima esot
mēslu bedre, un valdību viņš nosaucis ar vienu spē-
cīgu vārdu, kas sākās ar burtu s! Tā Latvijā ilgi
nepastāvēšot: pienāks laiks,, kad šīs valdības vairs
nebūs!" Viņš joprojām savā amatā ir vēl šodien un
nav pulka goda tiesas atcelts. (Sauciens pa kreisi:
„Stipra autoritāte!") Kungi, kāpēc mēs šogad, no-
radot uz šiem faktiem, uzstādām prasību, lai kara
resora vadība šādas parādības novērš, lai karaspē-
kā rastos tādi apstākļi, ka karavīriem, kas nāk no
strādnieku aprindām, netiktu radīti kādi sevišķi ap-
stākļi, kur pret viņiem tiek vērstas represijas, lai tas
netiktu darīts arī ar progresīviem virsniekiem un in-
struktoriem, un lai netiktu dota iespēja karaspēkā
nodarboties ar aģitāciju mūsu demokrātiskai valstij
naidīgiem elementiem.

Tad, deputātu kungi, arī šogad mums nākas sa-
durties ar armijas klērikālizēšanu. Kuņģi, visos pul-
kos turpinās tā parādība, ka pulku svētkos visus
karavīrus bez ticības un apziņas šķirošanas spiež iet
uz luterāņu baznīcu, un ka ikvienā puika svētku ga-
dījumā k garigs akts, ko spiesti apmeklēt visi kara-
vīri. Kungi, tā parādība ir nelikumīga, jo mūsu ze-
mē pastāv ticības un apziņas brīvība, un nevar pie-
spiest karavīrus, kas ir neticīgi vai citu konfesiju
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piederīgie, apmeklēt svētku agdījumā ev.-lut. baznī-
cu. Mes negribam arī liegt nevienam, kam ir'ticība,
un kas pieder pie ev.-lut. baznīcas, uz baznīcu iet;
bet pavisam nepareizi ir, ja liek uz baznīcu iet tiem,
kas pie šīs baznīcas nepieder. Ar iedzīšanu baznīcā
pavēles kartība nekādu ticību karavīriem neiepotēs,
drīzāk otrādi — iedzīs viņos naidu pret baznīcu, jo
tas viņiem tiek uzlikts piespiedu kārtā.

Tāpat, kungi, ir nepielaižams stāvoklis-, kas vēl
līdz šim_nav grozīts, ka karaspēka vienībās vakara
junda vel joprojām tiek spēlēts ev.-lut. garīgais ko-
rālis «Dievs Kungs ir mušu stiprā pils". _ Armija ir
laicīga organizācija; armija atrodas dažādu konfe-
siju un dažadu_ uzskatu piederīgie, un nevar viņiem
Uzspiest dziedat ev.-luteranisku dziesmu.

Man, kungi, jāsaka, ka ir daži gadījumi, kad
mācītāju kungi karavīriem, kas piespiedu kārtā ir
aizdzīti uz baznīcu, ir turējuši sprediķi, kas pavisam
nav savienojams ar viselementārākām goda jūtām.
Kāda ziemeļnļeku sarīkojumā šī gada februārī Mā-
ras baznīca kāds prāvests Avots, kas tanī laikā, kad
ziemeļnieki cīnījās, bija niedrists un to spēku piekri-
tējs, pret ko_ziemeļnieki karoja, teicis tagad spre-
,diķi. Pirmkārt, tie ir atklāti zaimi visai tai idejai,
par kuru ziemeļnieki savā laikā cīnījās un krita. Otr-
kārt, prāvests Avots ir atļāvies teikt tādus vārdus:
uzaicinu karavīrus cīnīties pret dažādiem naidnie-
kiem. Viens tāds naidnieks, pret ko jācīnās kara-
vīriem, ir brīvdomība! — To šis mācītājs sludina
piespiedu kārtā uz baznīcu aizsūtītiem karavīriem,
kuru viena daļa ir taisni karavīru brīvdomātāju —
neticīgo, Sakait, kungi, vai var iedomāties lielāku
absurdu! Vai to var saukt par likumīgu un korrek-
tu izturēšanos pret karavīriem?

Dažās karaspēka vienībās notiek nepārprotama
izrēķināšanās ar neticīgiem karavīriem. Piemēram
Daugavgrīvas artilērijas pulkā pret dažiem karavī-
riem par to, ka viņi atteikušies iet uz baznīcu, lieto-
tas tādas represijas, ka viņi tagad, vasaras laikā,
piespiesti saģērbties ziemas mēteļos, un kāds kap-
rālis Puksis — tas bijis Bolderajā — viņiem licis
skriet vairāk reižu līdz jūrai un atpakaļ bez pārtrau-
kuma un bez atpūtas kādus 4 klm, sevī sacīdams:
es tiem neticīgiem gan parādīšu! — Latgales arti-
lērijas pulkā pulkvedis leitnants Dūms pirms jaun-
kareivju iesaukšanas sasaucis kopā virsdienestnie-
kus-instruktorus un pamācījis, kā vajagot izturēties
pret jaunkareivjiem. Starp citu, viņš teicis tā, ka
no tā varot spriest, kas tas par cilvēku, kā pret viņu
jāizturas — vai viņš ticīgs, vai neticīgs. Pret tiem,
kas esot neticīgi, vajagot izturēties kā pret nevēla-
miem elementiem.

Kungi, pakalpība garīdzniekiem karaspēka daļās
dažreiz iet ļoti tālu. Man šeit ir noraksts no Latga-
les artilērijas pulka pavēles Nr. 80, § 5.: «Mācītājs
Rudzītis noturēs pulka katoļticīgiem karavīriem diev-
kalpojumu šī gada 10. aprīlī. Mācītājs lūdz katoļ-
ticīgos karavīrus pirms dievkalpošanas atturēties no
brokastošanas," Tad nu pulka komandieris pavēlē-
jis rūpēties, lai karavīri neēstu brokastis. Redziet,
kādu centību pierāda daži pulka komandieri!

Mēs prasām arī šinī ziņā radīt normālus apstā-
kļus, lai arī neticīgie karavīri baudītu tās pašas tie-
sības, kādas ir ticīgajiem, lai pret viņiem neizturētos
ar nicināšanu un nelietotu spaidus. (M. Dubins no
vietas: «Netiks debesīs!") — To viņi nemaz neva-
rēs — tur jau Jūs būsit priekšā! Viņš ir aizmirsis
to gadījumu, kad Liepājā Mozus ticības karavīram
vajadzēja skaitīt tēva reizi un dziedāt «Dievs kungs
ir mūsu stipra pils". —

Atļaujiet dažos vārdos pakavēties pie dzīves ap-
stākļiem karaspēkā. Arī šeit ir vairāk parādību,
pret kurām jāceļ iebildumi. Zīmējoties uz karavīru

uzturu, jāsaka, ka tas dažas karaspēka daļās ir ļoti
neapmierinošs. Piemēram Daugavpils garnizonā 11.
Dobeles kājnieku pulka karavīri dažas nedēļas at-
pakaļ atteikušies pieņemt kāpostu lapu zupu, tāpēc
ka viņiemJādu dodot katru dienu. Šī zupa bijusi ļoti
zemas kvalitātes. Līdzīgs stāvoklis gatavojas 12.
Bauskas kājnieku pulkā, kur atkal vairāk dienu no
vietas izsniedz tādu pašu lapu zupu, kas karavīriem
līdz kaklam atriebusies, un viņi to vairs negrib pie-
ņemt. Kara resora vadītājam vajadzētu šo lietu no-
vērst, jo labu un dažādu produktu Latvijā taču ne-
trūkst.

Pāris vārdu arī par slimo karavīru kopšanu.
Diemžēl, ir dažas karaspēka vienības, kur slimo
karavīru kopšana un ārstēšana atrodas uz ļoti zema
līmeņa. Tādi apstākļi neapšaubāmi valda 7. Sigul-
das kājnieku pulkā. Šinī pulkā kāds seržants Sebris
saindējies ar chlora gāzi. Viņš pulkā noturēts dažas
dienas nesamaņas stāvoklī un tikai pēc tam aizvests
uz kara_ slimnīcu Rīgā, pie kam kara slimnīcā ārsti
konstatējuši, ka slimnieks atsūtīts bez apakšveļas,
gluži kails, ietīts vienīgi palagā un segā. Šis ser-
žants nomiris, atstājot ģimeni, mazgadīgus bērnus.
Rīgas kara slimnīcas ārsti ari izteikušies, ka šī cil-
vēka dzīvība gulstoties uz 7. Siguldas kājnieku pul-
ka ārsta atbildību. Kara slimnīcā ir konstatēti vairāk
gadījumu, kur konstatēta 7. Siguldas kājnieku pulka
ārstu nevīžība. Arī paši 7. Siguldas kājnieku pulka
karavīri-alūksnieši aizrāda, ka pulka ārsts veselām
dienām neesot ambulancē, un tāpēc trūkstot vajadzī-
gas pārraudzības.

Tālāk, deputātu kungi, man jākonstatē, ka, diem-
žēl —- ne visās, bet atsevišķās karaspēka vienībās
—, vel joprojām turpinās virsnieku rupja izturēšanās
pret karavīriem. Esmu spiests minēt pāris piemēru.

Sapieru pulkā ir kāds kapteinis Rozenfelds, par
kuru vairākkārtīgi ir nācies runāt. Šiskungs- viņam
padotos karavīrus sistemātiski rupji nolamā un uzliek
sodus bez gala un mēra. Tā pēdējās nedēļās minē-
tais Rozenfelds kādam virsnieka vietniekam: uzlicis
18 sodu no vietas. Te katrā ziņā ir kas nenormāls

— vai nu tas cilvēks ir zadists, vai arī tāds, kas par
sevi nevalda; bet nav taču iespējams tāds stāvoklis,
ka vienam karavīram uzliek 18 sodu no vietas.

2. Ventspils kājnieku pulkā ir kāds virsleitnants
Vītoliņš. Tas lieto tadu paņēmienu: ja viņš ir neap-
mierināts ar saviem karavīriem, tad viņš soda vie-
tā liek tiem lietainā laikā uz ielas gulties dubļos un
vislielākos netīrumos, Apmācībā šo paņēmienu lie-
to, bet neviens virsnieks taču nevar attaisnot tādu
rīcību, ka lietainā_ laikā karavīriem liek gulties ne-
tīrumos. Vai tiešām tā ir tā īstā reize likt karavī-
riem gulties?

Tad, kungi, katrā ziņā vienreiz kara resora va-
dībai ar vajadzīgo bardzību un noteiktību — nevis tā
kā līdz šim, kadtiklab pulku komandieri, kā divīziju
komandieri skatās caur pirkstiem — jānovērš dažas
nevēlamas parādības. Vienu daļu karavīru mūsu
virsnieki sistemātiski izlieto par bezalgas strādnie-
kiem, Daži virsnieki ir solīdi un savuskareivjus ne-
izmanto1, bet ir arī virsnieki, kuri savus karavīrus
sistemātiski izlieto, kaut gan likums to aizliedz. Rī-
gā 5. Cēsu kājnieku pulkā ir kāds kapteinis Kalniņš.
Tas savas rotas vairāk karavīru cauru gadu izman-
to kā bezalgas strādniekus savas Čiekurkalna mā-
jas darbiem — remontiem un rudeņos un pavasaros
dārza darbos un tamlīdzīgi. Mācību laikā viņš ar
pavēli atrauj kareivjusno darba un liek viņiem labot
savus instrumentus, zāģus, cirvjus, ēveles u, t. t,
liek sagatavot medību patronas u. t. t.

S_evišķi nepielaižamiapstākli ir Daugavpils gar-
nizonā, tāpēc ka tur prāvai daļai virsnieku pieder
dārzi un īpašumi; tur tad visus saimniecības darbus

38*
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lielā mērā uzliek izpildīt kareivjiem. Virsnieki, kuri
dzīvo pilsētā, liek tīrīt savus dzīvokļus, liek tīrīt
mēslu kastes, ravēt zāli viņu dārziņos, tos apsēt,
apkopt, aplaistīt; ziema notiek sistemātiska virsnie-
ku vizināšana ar kamanām pa mežiem, pa poligonu,
un tas atkal norisinās mācību laika. Sī paraša se-
višķi ir nostiprinājusies jātnieku pulka. Trešdienas
un piektdienās, tirgus dienas, gandrīz katras atse-
višķas vienības komandiera sievai tiek padoti zirgi,
kuri tiek atrauti no darba, un ir jābrauc uz tirgu ie-
pirkties. Jātnieku pulkā no apmācībām tiek atrauta
daļa divriteņu, tāpēc ka virsnieku piederīgie siste-
mātiski grib pabraukāties ar divriteni.

Kungi, tādas lietas nav ciešamas; ja tas sak
pieņemt plašākus apmērus, tadta ir nelikumība.

Bez tam, kungi, ir tāds stāvoklis, ka šeit pat
Vidzemes divīzijā netiek vairs pilna mēra izpildīts
iekšējā dienesa reglaments attiecība uz atvaļināju-
miem. Divīzijas komandieris skatās un inspekcijas
ir aizrādījis vienību priekšniekiem, ka kareivjus ne-
drīkst atvaļināt ilgāk par dažām stundām, lai gan
iekšējais dienesta reglaments, proti — § 238. nepār-
protami nosaka, ka no apmācībām brīva laika rotas
komandieris var piešķirt atvaļinājumu pat līdz 36
stundām. Tā tad no vienas puses šāds likums gan
pastāv, bet, no otras puses, divīzijas komandieris
grib šīs tiesības atņemt. Tas ir sāpīgs jautājums
karavīriem, sāpīgs tāpēc, ka karavīri kazarmes ju-
tas diezgan nospiesti, viņiem tur jāpavada ilgs laiks,
kur viņi patiesībā neko nedara, vienkārši dzīvo ka-
zarmās; ja nu tagad karavīriem grib laupīt iespēju
baudīt atvaļinājuma tiesības, kādas viņiem piešķir
reglaments, tad tas rada lielu sarūgtinājumu kara-
vīros.

Deputātu kungi, tai paša laika dažas karaspēka
vienībās ir ieviesušās diezgan nevēlamas parādības
pie mūsu virsniekiem tai ziņā, ka virsniekos norisi-
nās diezgan plaša žūpošana, kas atstāj sliktu iespaidu
uz karavīriem, un no kā cieš dienests un arī karavīri.
Tā nesen, dažas dienas atpakaļ, notika traģisks ga-
dījums, kad kāds kapteinis Brička, iereibuša stāvoklī
esot, nogalināja smagās artilērijas pulka virsleitnantu
Veldri. (Ķ. Ulmaņa starpsaucieni.) Par to jaruna,
Ulmaņa kungs, tāpēc ka tas ir viens no raksturīgā-
kiem apstākļiem, kas tagad sakara ar šo gadījumu
ir atklājies, Izrādās, ka šis kungs_ vairāk gadu no
vietas, ir bijis pazīstams- kā nevaldāms žūpa, kas_ ir
skandalējis pa vairāk restorāniem. Tikai pēc pēdēja
notikuma jūrmalas policijai ir atdarījusies mute, un
nu viņa saka, ka, lūk, šis cilvēks vakaru no vakara
braukājis pa restorāniem un skandalējis. Jājautā,
ko tad darīja viņa tiešā priekšniecība, galvena inten-
dantūra? Kāpēc šis kungs līdz šim nav savaldīts,
un, ja viņš nav labojies, kāpēc viņš nav izsviests no
karadienesta? Tad šādas parādības nebūtu norisi-
nājušās.

Līdzīgas lietas, diemžēl, norisinās arī dažas ci-
tās daļās. Piemēram, Zemgales artilērijas pulka ko-
mandieris, kurš par šādām parādībām tika pārcelts
uz Kurzemes artilērijas pulku un tur iecelts par saim-
niecības priekšnieku, šis pulkvedis-leitnants Jēkab-
sons taču arī nevar pildīt savu uzdevumu, un visa
pulka saimniecība ir novesta pilnīgā chaosā.

Tādi paši gadījumi norisinās arī Daugavpilī. Es
esmu spiests minēt tādu gadījumu. Piemēram, Dau-
gavpils kara slimnīcā ir kāds darbvedis Tolmanis,
kurš nevienu dienu nevar ierasties dienestā, nebū-
dams iereibušā stāvoklī. Par to ir iesniegta vesela

,rinda ziņojumu. Viņš ir sodīts, bet kad viņu soda,
tad viņš izrauj attiecīgo lapu, kur šis sods uzlikts.
Šiskungs joprojām tiek turēts dienestā un netiek at-
laists, it kā trūktu kārtīgu karavīru, kas varētu iz-
pildīt viņa posteni!

Tānat, kungi, ir raksturīgu ka var norisināties,
I-iemēra'm, Liepājas garnizonā tāda parādība, ka kāds
virsleitnants Maldavs sader, ka viņš 13 minūtēs va-
rēs izdzert 25 pudeles alus. Viņš šādu lietuarī iz-
dara, pēc tam paģībst, saslimst un tiek aizsūtīts uz
kara slimnīcu, kur norisinās visādas Joti nepatīka-
'm-as lietas. Tomēr šādi kungitiek turēti dienesta.

Redziet, tas, ka šādas parādības cieš, ka tas ne-
tiek izravētas ar stingru roku, ka šādus kungus patur
dienestā, turpretim citus virsniekus, kā jau es minē-
ju dažus gadījumus, kas tikai iestājušies par saviem

.karavīriem, pārcel no viena pulka uz citu —, viss
' tas rada tos apstākļus, kas pēdējas nedēļās ir nove-
duši pie traģiskā gadījuma starp kapteini Bričku un
virsleitnantu Veldri. Arī šinī ziņa mums būtu jāsa-
gaida, lai kara resors uzstājas ar stingrāku roku.

Beidzot, kungi, es gribētu sacīt, ka virsnieku
materiālā dzīvē diezgan lielu lomu spēlē tas apstā-
klis, ka tagad pēdējā laikā viņiem ir samazināta no-
metņu nauda. Ierindas virsniekiem, kas atrodas no-
metnē, kas ir spiesti, izpildīt diezgan smagu, dienestu,
ir spiesti deldēt savas drēbes u. t. t., nometņu nauda
ir samazināta uz pusi. Šeit ir taupīts-; turpretim, da-
,itos citos posteņos, kur varēja taupīt, nav taupīts.
Es domāju, kara resoram vajadzēja atrast līdzekļus,
lai nometņu virsniekiem,, kuru ienākumu puse tagad
sastāda 90.000 latu, un kuru summas attiecas uz jau-
nākiem virsniekiem, šīs- summas tiktu atjaunotas pil-
nos apmēros.

Tāpat es gribu pieminēt, ka daži mūsu nometņu
apstākļi pēdējos gados ir tādi, ka ir jābrīnās, kāpēc
par to nav nopietni padomāts. Piemēram, visa Vid-
zemes divīzija iziet ik gadus Salaspils nometnē, un
4 reizes dienā, viņi ir spiesti mērīt diezgan tālu ceļu
uz šaujamo laukumu. Šis ceļš ir neiespējamā stā-
voklī, karavīriem jānogurst, brienot pa dziļu smilti,
kamēr viņi nonāk līdz šaujamam laukumam, un tad
viņi, protams, nevar uzrādīt labas sekmes. Brīnums,
kāpēc šis ceļš netiek uzturēts vajadzīgā kārtībā, kā-
pēc vairāk kā 14 gadu nekas vēl šai jautājumā nav
darīts! Es gribētu šinī lietā lūgt kara resoru pie-
griezt tam vajadzīgo vērību un praktiski ievērot to,
ko izjūt vesela divīzija karavīru.

Deputātu kungi, tie ir svarīgākie apstākli, pie
kuriem mēs arī šogad uzskatījām par vajadzīgu pa-
kavēties. Mēs tagadējai politikai piekrist nevaram.
Tā kā mēs esam opozicijā tagadējai valdībai, vispā-
rīgi nepiekrizdami viņas politikai, tad mēs balsosim
pret kara resora budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: (Saucieni no vietām:
«Vēlā laika dēļ!) Vārds deputātam Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija): Mū-
su priekšā ir Kara ministrijas budžets — 28.000.000
;tu, kas tagadējā krizes un bada laikā ļoti stipri at-
saucas uz darba tautas stāvokli. Es nerunāšu par
to, cik atsevišķos posteņos šis- Kara ministrijas bu-
džets aiziet vienai vai otrai bruņošanās nozarei, bet
pakavēšos pie tā, kādiem nolūkiem šis budžets ir
domāts.

Runāt par to, ka kara budžets jāracionalizē,
strādnieku un zemnieku frakcija nedomā: jo racionā-
lāks būs kara budžets, jo tas strādniekiem būs ma-
zāk pieņemams, jo sliktāks būs strādnieku stāvoklis.
Mēs zinām, ka kara budžets vajadzīgs galvenā kārtā
plašu masu apslepkavošanai. Kara budžets ir strād-

,nieku apslepkavošanas budžets, bruņošanās budžets,
kas gatavo atkal jaunu karu, kas dod līdzekļus jau-
niem bruņošanās paņēmieniem, jauniem iznīcināša-
nas technikas sasniegumiem, kas tad, ja izcelsies
karš, slepkavos un bendēs vēl vairāk; tāpēc neru-
nāšu par to> ka šis kara budžets vajadzīgs vēl ra-
cionālāks, ko šeit prasīja Bruno Kalniņš.
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Mes zinām, ka tagadēja krizes laikā buržuāzija
nevienā valstī vairs nevar tikt galā ar šo pasaules
krizi, bet meklē karu, lai bezdarba masas izslepka-
votu un iztērētu uzkrājušos produktus, un vienīgo
izeju redz kara. Visi tie līdzekli, kas atvēlēti kara
resoram, domāti, lai varētu pastiprināt bruņošanos.
Visas valstīs notiek drudžaina bruņošanās. Arī La-
tvija bruņojas _ tiem pašiem nolūkiem — lai nākošā
kara gadījuma atkal jaunas darba masas sviestu
ugunī _un nobendētu vēl lielākos apmēros nekā ie-
priekšēja pasaules kara.

Bruņošanās izdevumiem izdod 80% no visas pa-
saulesnodokļu ienākumiem. Visas valstis kopā bru-
ņošanas izdevumiem 1932. gadā ir izdevušas 25 mil-
jardus latu — 70% vairāk nekā priekš kara. Tā ir
tik liela summa, kā Latvijas- budžets 150 gados. Zie-
meļamerikas savienotās valstis, salīdzinot ar priekš-
kara apstākļiem-, bruņošanās izdevumiem ir izdevu-
šas 197% vairāk, Jāpana — 142%' vairāk, Anglija —
42%' Itālija — 44% un Francija — 30% vairāk nekā
priekškara. Tas rāda, ka notiek pastiprināta bru-
ņošanas karam. Ziemeļamerikas savienotās valstis
bruņošanās izdevumiem ir izdevušasjt valsts izde-
vumu, Anglija — vairāk kā 1j7, Francija — ^ valsts
izdevumu. 1914. gadā bruņošanās vajadzībām iz-
dots 13 miljardu latu, bet 1932, gadā — 25 miljardi
latu. Tāpat vairojas armijās kareivju skaits. Fran-
cijā 1913, gadā bija 550.000 karavīru, bet 1933. gadā
— jau 820,000; Anglijā 1913. gadā — 520.000 kara-
vīru, bet 1933. gadā — jau 780.000; Itālijā 1913. ga-
dā — 220.000 karavīru, bet 1933. gadā — 760.000;
Ziemeļamerikas savienotas valstīs 1913. gada —
230.000, bet 1933. gadā — 585.000 karavīru. Rezer-
vistu ir septiņas reizes vairāk kā aktīva kara die-
nestā esošo. Tā tad mēs redzam, ka notiek ne tikai
pastiprināta līdzekļu atvēlēšana bruņošanai, bet ar-
vien vairāk pavairo arī karaspēku.

Viss tas pats notiek arī Latvijā. Latvijā bruņo-
jas- tādā pašā veidā kā citās valstīs. Bez šaubām,
tagadējā kapitālistiskā iekārta neredz izeju no krizes
c'tur, kā esošo vērtību iznīcināšanā. Karaspēkam un
robežu apsardzībai aiziet milzums līdzekļu. Latvijas
pastāvēšanas laikā militāriem, izdevumiem izdots vai-
rāk par 500,000.000 latu, pie kam katrs iedzīvotājs
gadā maksā militāriem izdevumiem šādas summas:
Lietuvā —11 latu, Vācijā — 11,4 lati, Norvēģijā —
13 latu, Igaunijā — 18,7 lati un Latvijā — 24,05 lati.
Vienīgi Polija un Turcija izdod bruņošanai tikpat
daudz kā Latvija, Tas — iepriekšējos gados; ta-
gad —• vēl vairāk.

Karošanas nolūkam izdeva likumu par armijas
virsvadības kompetencēm kara laikā, kas kara ga-
dījumā iekarotā ienaidnieka zemē jādara u. t. t._ To
pašu polītiku piekopj Iekšlietu ministrija. Pēdējā lai-
kā konfiscē katru izdevumu, kas kritizē kara resora
polītiku. Pēdējā laikā konfiscēti vairāk desmit iz-
devumu un uzsaukumu. Piemēram, konfiscēts «Krei-
sās frontes" 5. un 6. numurs par kādu Zara stāstu
«Kaujas baterija", kur aprakstīta nacionālās armijas
karaspēku dresūra u. t. t. Prokuratūra tur it ka sa-
skatījusi armijas vadības apvainošanu unjvalsts no-
devību; tāpēc arī minētā brošūra konfiscēta

^Konfiscēts arī «Tribīnes*' numurs, sakara ar tur
ievietoto stāstu «Divas, frontes". Šis_„Tribīnes" nu-
murs konfiscēts uz «Pēdējā Brīža" kāda provokato-
riska raksta pamata, kur bija teikts, ka minēta stā-
stiņā atkal esot saskatāma valsts nodevība. Tikai
pēc tam, kad «Pēdējā Brīdī" parādījās minētais
raksts, konficēja žurnālu «Tribīne'^

un ievadīja iz-
meklēšanu. Tāpat ievadīta izmeklēšana par žurnāla
«Tribīne" 4. numuru, ko arī konfiscēja par tur ievie-
toto rakstu «Pasaules ievērojamie rakstnieki un zi-
nātnieki pret karu". Kā jau teicu, šo numuru kon-

fikcēja, ievadīja izmeklēšanu un redaktoru notiesāja
ar 4 mēnešiem cietumā. Tāpat mūsu frakcijas pret-
kara uzsaukums.

Tā tad mēs redzam, ka visas konfiskācijas izda-
rītas tieši sakarā ar kara gatavošanu, un mēs arī zi-
nām, pret ko karu gatavo. Pret ko karu gatavo, to
te jau vairākkārtīgi Latvijas valsts politikas vadī-
tāji ir uzsvēruši, teikdami, ka, ja var būt karš, tad
tikai ar Sociālistisko padomju republiku savienību.
Tiešām, pēdējā laikā mēs redzam, ka, neskatoties uz
to, ka fašisti Vācijā ir provocējuši sadursmi ar La-
tviju, Latvijas valdības politikas noteicēji uz vācu
fašistu draudiem cenšas reaģēt tādā veidā, ka Vāci-
jas preču boikotētājus apkaro un nodod arī tiesai.
Viss tas tikai rāda, ka Latvija pilnīgi ir padevusies
tai fašistiskai ārējai politika, ko patlaban piekopj Vā-
cija. Pret to nekaros.

Mēs redzam, kas notiek Vācijā; mēs redzam, ka
Vācijā pašreiz ir sagatavoti 12.000 krievu baltgvar-
du, kuru uzdevums esot gāzt Krievijā sociālistisko
padomju republiku iekārtu, lai nodibinātu tur monar-
chiju; pa ceļam šie krievu baltgvardi kopā ar Vāci-
jas un Latvijas fašistiem iekarošot arī Baltijas val-
stis. To vairākārtīgi ir uzsvēruši tagadējās Vācijas
fašistu politikas noteicēji, un to viņi nebaidās pat at-
klāti pateikt. Neraugoties uz visu to, mēs redzam,
ka Latvijas buržuāzijai ir vairāk pieņemama šī faši-
stiskā iekārta; kaut gan viņa Vācijas fašistu «liel-
kungiem" būtu tikai par kāju pameslu, viņai tomēr
vairāk ir pieņemama fašistu valdība pēc Vācijas pa-
rauga, kur arī viņi paši Latvijā nebūtu vairs vald-
nieki, nekā proletāriskā iekārta, kur noteicēji būtu
strādnieki.

Līdz ar to mēs redzam, ka Latvija šimnolūkam
bruņojas. 1930. gadā tika laista darbā Liepājas pul-
vera fabrika, tika uzcelti aerodromi, Liepājas_ kara
ostas darbnīcas un citas darbnīcas tiek pielāgotas
kara materiālu ražošanai. Krievijas pierobežā ir uz-
būvēti dzelzceļi un šosejas, kuriem ir vienīgi militāra
nozīme. īsā Latvijas pastāvēšanas laikā ir nositu-
šies 40 kara lidotāju. Viss tas rāda, uz ko vēršas
Latvijas bruņošanās. Bet mēs arī zinām, ja šīs fa-
šistiskās valstis uzbruks Sociālistisko padomju re-
publiku savienībai, protams, Sociālistisko padomju
republikas strādnieks un darba zemnieks pratīs at-
sist šo uzbrukumu, bet cietīs no šī paša slepkavoša-
nas kara Latvijas strādnieks, Latvijas darba zem-
nieks. Uz šo strādnieku un darba zemnieku apslep-
kavošanu ved tagadējās Latvijas politikas noteicēji.
Latvijā fašistiskā iekārta nevar pastāvēt bez Vācijas
fašistu atbalsta. Ka viņa to nespēs-, par to vislabāko
garantiju dod Latvijas proletariāts un Sociālistisko
padomju republiku savienības tuvums. Tapec Latvi-
jas fašistiem ir vajadzīgs Vācijas fašistu atbalsts.
Bet Vācijas fašisti atbalstīs Latvijas fašistus tikai tad,
ja Latvijas valsts, kurā būs realizēta šī fašistiskā
iekārta, būs pieņēmusi visus tos noteikumus, kurus
diktēs vācu baroni, bijušie Latvijas lielie īpašnieki.
No šīs fašistiskās iekārtas ievešanas, kura pastipri-
nāti sākas ar šo krievu baltgvardupulcināšanu, kas
lai uzbruktu Padomju savienībai, būs jāciešLatvijas
strādniekiem, darba zemniekiem, kuriem nocirtīs
galvas. Lūk, uz to ved šī jūsu polītika! Šo slepka-
vošanu sagatavo tagadējā valdība ar t. s. «jaunsaim-
nieku un sīkzemnieku" partijas_ līderiem priekšgalā.

Bez tam mums ir zināms, tāpat kā tas katram ir
zināms, ka arī Latvijas armijas priekšgalā atrodas
cilvēki ar fašistiskām tendencēm. Šeit viens runā-
tājs konstatēja, ka Latvijas armijā atrodas virsnieki,
kuri savā laikā spiegojuši bermontiešiem, un tagad
viņu polītika ved uz to pašu. Mēs zināmi, ka tie paši
goperi, bijušie baltgvardi, kuriem ir liela noteikšana
armijā, ir cilvēki ar atklātām monarchistiskām ten-
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dencēm, kuriem drīzāk pieņemama Vācijas fašistu
nekā tagadējā «demokrātiskā" iekārta; kaut gan arī
strādniekiem tā neko nedod, bet, kā jau teicu, šiem
monarchistiskiem virsniekiem ši iekārta nav pieņe-
mama. _ Tāpat zināms, ka taisni šīs armijas priekš-
gala stāvošie virsnieki visvairāk gatavo to brālīgo
blokus starp Vācijas un Latvijas fašistiem. Tas nove-
dīs pie tā, ka mums uzbruks ne tikai tie 12.000 krie-
vu baltgvardu, bet viņiem pievienosies piecreiz un
sešreiz 12.000 — viņiem pievienosies arī Latvijas fa-
šisti, lai uzbruktu Sociālistiskai padomju republiku
savienībai. Tieši šai nolūkā armijā tiek piekopta
šāda polītika, par ko te runāja, ka karavīrus ar varu
spiež iet baznīcā, spiež apmeklēt dievkalpojumus.
Ir labi saprotama šāda armijas klērikālizācija: baz-
nīca ir vislabākā tumsonības izplatītāja, un ar šīs
baznīcas palīdzību kapitālistiskās iekārtas politiķi
grib realizēt savus nolūkus, (/. Tēriņa starpsau-
ciens.)

Tēriņš šeit sauc, ka tās esot vecas lietas, Es Tē-
riņam atgādināšu vecos laikus. Viņš tiešām ir ar fa-
šistiskām tendencēm jau piedzimis un arī uzaudzis.
Es jums atgādināšu 1927. vai 1928. gadu, kad šis pats
mācītājs Tēriņš kādā autotanku diviziona rautā at-
klāti kūdījis: ja neviens cits nevarēšot sastādīt val-
dību, tad autotanku divizions to sastādīšot vienā mo-
mentā. Tēriņš apgalvo, ka tās lietas esot vecas.
Mēs vēlreiz uzsveram, ka baznīca un fašistiskie ar-
mijas virsnieki, visa reakcija iet roku rokā! (Sau-
ciens no vietas: «Tāpēc balso pret budžetu un bei-
gas!")

Šeit Bruno Kalniņš jautajā, kapec šis virsnieks
Brička, kas nošāvis savu kollēgu — otru virsnieku
Veldri, netiekot tiesāts. Mēs gan zinām, kāpēc.
Mums ir ienākušas ziņas, ka viņš arī netiks tiesāts,
jo šis virsnieks esot polītiskās pārvaldes aģents! Tas
vien jaudaudz ko izteic, jo mēs zinām, ka šie kungi
nekad un nekur netiek tiesāti. Mēs zinām, ka ne-
tiek tiesāts tas «Ugunskrusta" dalībnieks, kurš sa-
šāva strādnieku sportistu. Tāpat netiek tiesāti tie,
kas _ noslepkavoja strādnieku jaunieti Gaili. Netiek
tiesāts tagad arī šis virsnieks, kas ir noslepkavojis
otru virsnieku. Šādu kungu iespaids mūsu armijā
arvien vairāk pieņemas, un to veicina mūsu armijas
vadība. Būs skaidrs, ja sāksies karš, kā šādi armi-
jas virsnieki izturēsies, un pret ko viņi griezīs savus
ieročus.

Mēs, strādnieku un zemnieku frakcija, kā strād-
nieku pārstāvji zināmi, ka karš ilr vienīgi strādnieku
apslepkavošanas līdzeklis, un ka armija nevar nākt
strādniekiem par labu, kamēr pastāv kapitālistiskā
iekārta, jo darba zemnieku un strādnieku armija kā
darba tautas aizstāvētāja var būt un būs tikai tad,
kad valsts vara būs strādnieku rokās. Tagad, kad
mums ir labi zināms, ka Bermonts Vācijā gatavo
savu avantūru,, mēs arī zinām, ka mūsu māju fašisti
pievienosies šai avantūrai. Tāpēc tās fašistiskās or-
ganizācijas', kas sagatavo ceļu Vācijas fašistiem, tiek
atbalstītas no valsts politiķiem' jauar to vien, ka tiek
prasīta strādnieku un zemnieku frakcijas likvidēšana
— šī

^
vienīgā reālo pretfašistu spēku organizētāja lik-

vidēšana, kas vajadzības gadījumā vestu strādniekus
cīņa pret fašistiem^ Tanī pašā laikā mēs zinām, ka
fašistiskas organizācijas tiek saudzētas. Mūsmāju,
fašistiskas organizācijas būs tās, kas palīdzēs vācu
fašistiem realizēt savus nolūkus, un līdz ar to apslep-
kavot Latvijas strādniekus un padzīt no zemes La-
tvijas jaunsaimniekus. Tā, lūk, mēs skatāmies uz
kara budžetu, uz karu, uz armiju.

Ir noziegums runāt par kādu racionalizāciju.
Mes, strādnieku un zemnieku frakcija, zinām, par
cik šis_bu.džets bus racionālāks, par tik tas būs iz-
nīcinošāks un slepkavojošāks,

Citādi izturas šai jautājumā sociāldemokrāti. To
pateica, piemēram, Bruno Kalniņš, runādams par ra-
cionalizāciju. Bruno Kalniņš armijas reorganizāciju
vienmēr propagandē; piemēram viņš raks-ta sekojo-
šo: «Vajaga rūpēties par to, lai armija būtu vaja-
dzības gadījumā cīņas spējīga." (Mēs zinām, ka to
izlietos pret strādniekiem — pret SPRS.) «Jāska-
tās, lai kara resoram atvēlētos līdzekļus nešķiestu
liela pārvaldes aparāta uzturēšanai, bet gan galve-
nam kārtām apmācībai un apbruņošanai, lai armijas
uzbūve būtu racionāla, lai apmācību izvestu sekmī-
gi." — To raksta Bruno Kalniņš «Jaunais laiks" Nr. 2.
Tā tad viņš prasa to pašu, ko vācu sociālnodevēji
prasīja 1914. gadā! Bez tam mēs esam dzirdējuši
no Bruno Kalniņa no šīs katedras, ka 1919. gadā
viņš esot cīnījies par Latviju, un dzirdējām tādu iz-
saucienu: «Ko Jūs, Leikart, esat darījuši?!" Viņš,
protams, cīnījās par tagadējo buržujisko Latviju pret
proletārisko-, un tas, lūk, arī noteic sociāldemokrātu
izturēšanos šodien. Tālāk Bruno Kalniņš savā lai-
kā Saeimā meta šādus saucienus strādnieku un zem-
nieku frakcijai: «Jums, kommunisti, nav tiesības
protestēt pret karu, jo jūs aizstāvat to valsti, kur
valda sarkanais imperiālisms," Tā tad «jums nav tie-
sības to aizstāvēt"; bet tas taču nozīmē, ka ir tie-
sības uzbrukt?! Tā tad ir tiesība uzbrukt SPRS,
uzbrukt sociālistiskai Krievijai! Tas izriet no sociāl-
demokrātu politikas.

Tagad ir apspriešanā kara budžets, Mēs re-
dzam, ka tas ne druskas nav savādāks kā tad, kad
bija pašu sociāldemokrātu valdība. Tā, piemēram,
Skujenieks, kurš toreiz bija sociāldemokrāts, rakstīja
sekojošo: «Ministru kabinets — t. i. sociāldemokrātu
Ministru kabinets — nepielaidīs nekādu budžeta sa-
mazināšanu, kas varētu pamazināt valsts bruņoto
spēku vērtību!" — Tā tad Skujenieks jau toreiz, kad
viņšbija sociāldemokrātu valdībā, tā rakstīja, — Tā-
lāk: «Ietaupījumi kara budžetā ir, bet tos samazi-
nājis jau Alberings; ārkārtējais — bruņošanās bu-
džetspalielināts pret Alberinga projektu par 150.000
latu. Ja avīzes brēc par kara budžeta samazināša-
nu, tad jāsaka, ka tam, nav nekāda pamata." — So-
ciāldemokrāts Lejiņš «Sociāldemokrātā" 1927. 'gada
2. martā 49. numurā raksta tā: «Sociāldemokrāti ir
par labu jūraskrasta apsardzību." Mēs redzam, ka
arī toreiz, kad sociāldemokrāti bija pie varas, kara
budžets un arī viss budžets nemaz nebija citāds kā
tagad. Arī vispārīgais budžets bija līdzīgs- tam bu-
džetam, ko tagad sastādīja buržuju partijas. Tas pats
notiek s-trādniecisko skolu, jaunatnes millitārizēšanā,
ko sociāldemokrāti propagandē. Piemēram, sociāl-
demokrātu SSS organizācijas kongress 1931. gadā
pieņēma lēmumu, ka s-kolotājiem-sociāldēmokratiem
jācenšas uzņemties militārās audzināšanas stundu
pasniegšanu. Mēs taču zinām, kādiem nolūkiem
kalpoarmija. Mēs zinām, ka buržujiskā iekārtā ta-
gadējā momentā vienīgais buržujiskās armijas no-
lūks ir cīnīties pret strādnieku un zemnieku valsti
— pret Sociālistisko padomju republiku savienību.
Lai kādas pretrunas atsevišķām valstīm būtu, lai kā
atsevišķas valstis, piemēram, Polija, Lietuva, Vāci-
ja, Francija u. c.neplēstos, mēs zinām, ka tās atkal
izlīgst. Mēs zinām, ka Vācija piedāvā palīdzēt Po-
lijai iekarot Ukraini, lai tās vietā Polija Vācijai at-
dotu Dancigu. Grib atņemt Sociālistisko padomju
republiku savienībai — strādnieku valstij Ukrainu,
un lai tā šīs valstis izlīgtu. Tādos apstākļos runāt
par tādu racionalizāciju, ar kādu nāca Bruno Kalniņš
«strādnieku partijas" vārdā, ne tikai nepavisam ne-
pienākas, bet tas iir pat noziegums. Sociāldemokrāti
par armiju vēl saka, ka mūsu armijas apmācība ie-
gūtu daudz vairāk, ja uz tās rēķina palielinātu in-
struktoru skaitu,. Tas rakstīts «Sociāldemokrātā"
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1932. gada 18. decembrī. Lūk, grib palielināt in-
struktoru skaitu, padarīt viņus cīņas spējīgākus. Pret
ko? Par instruktoriem tiek tikai fašisti. Mēs zi-
nām, ka sociāldemokrāti 1928. gadā dēmagoģijas no-
lūka iesniedza projektu par dienesta laika saīsinā-
šanu, bet mes zinām arī, ka ari Igaunijas buržujiskā
valdība tāpat ir izvedusi kara dienesta laika saīsi-
nāšanu. Tapec strādnieku un zemnieku frakcijas
vārda, ievērojot vēlo laiku... (Saucieni no vietām:
«Pareizi!"; aplausi.) — Jūs, buržuji, veltīgi priecā-
jaties; nedomājiet — ja runas ir īsas-, tad darbi būs
tik pat īsi! Šie darbi būs vienmēr pret jums! (Ka-
ra ministris J. Balodis no vietas: «Jūs jau nebūsit
tic, kas mūs sabaidīs!") Jūs, ģenerāļi, ne vienreiz
vien jau bijāt nobijušies un ne vienreiz vien vēl no-
bisities! (Starpsaucieni.) Nedomājiet, ka mēs sa-
baidījušies, ja jūs draudat likvidēt strādnieku un
zemnieku frakciju!

Strādnieku un zemnieku frakcija prasa nemak-
sāt ārvalstīm tos parādus, kas cēlušies strādnieku
apslepkavošanas nolūkā, izbeigt kara materiālu, šau-
teņu un munīcijas iepirkšanu un izbeigt gatavošanos
karam pret Sociālistisko padomju republiku savie-
nību, jo vienīgi pret viņu vērsīsies kara gadījumā,
nevis pret fašistu bandām Vācijā. Visa līdzšinējā po-
lītika rāda, ka šīs bandas mūsu buržuāzijai daudz
pieņēmīgākas nekā strādnieku vara. Tā strādnieku
un zemnieku frakcija skatās uz kara resora, uz kara
budžetu.

Nobeidzot savu runu, gribu minēt revolucionāra
Lībknechta vārdus, ko viņš līdzīgā gadījumā teicis
1916. gadā: «Mana cīņa ir vērsta ne tikai pret ka-
ra budžetu, bet arī pret jums, šeidemaņiem u. c. no-
devējiem, jo jūs atbalstāt karu. Tādēļ es cīnīšos arī
pret jums, jo jūs atturat proletariātu no aktīvas cīņas
par sociālismu. Es jums saku acīs, ka taisni jūs esat
tie, kuru dēļ tagad proletariāts tiek dzīts uz pozici-
jām un apspiests, apkauts." Arī mūsu cīņa ir vērsta
pret jums, mūsmāju sociāldemokrātiem. Mēs cīnīsi-
mies pret jums, lai atturētu. Latviju no uzbrukuma
kara Padomju savienībai. Jūs esat tie, kas strādnie-
kus dzenat pozicijās. Lībknechta vārdi pilnā mērā
zīmējas arī uz Latviju, uz mūsu šeidemaņiem. Bru-
no Kalniņš tagad runāja par kara budžeta racionālizē-
šanu, t. i. par labāku strādnieku apslepkavošanas
veidu; tāpēc zemnieku un strādnieku frakcija uzstā-
jas arī pret jūsu armijas racionālizēšanu, kas iziet
vienīgi uz darba tautas ap-slepkavošanu!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vēl pieteikušies vai-
rāk runātāju, bet ir iesniegts priekšlikums

sēdi slēgt.

Vai būtu kādi iebildumi? (Saucienu «Ir, ir!")
Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu pacel-
ties tos, kas ir pret sēdes slēgšanu, Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par sēdes slēgšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts: par
sēdes slēgšanu nodotas 4balsis, pret — 43 balsis, at-
turējies 1. Nav kvoruma. Lieku vēlreiz uz balso-
šanu priekšlikumu sēdi slēgt, Lūdzupacelties tos-,
kas ir pret sēdes slēgšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par sēdes slēgšanu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos-, kas atturas. Balsošanas iznākums: par sēdes
slēgšanu nodota 1 balss, pret to nodotas 52 balsis,
atturējušies 2. Priekšlikums — sēdi slēgt — norai-
dīts, — Vārds deputātam Zālītēm.

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija): Godā-
tie deputātu kungi! Es esmu pret karu. (Starpsau-
cieni un troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputātu
kungi, lūdzu uzmanību!

P. Zālīte (turpina): Mūžīgā miera ideja ir cil-
vēces augstākais ideāls, ko jācenšas realizēt. (Liels
troksnis.) Karš ir lielākais ļaunums. (Troksnis.)
Deputātu kungi, mana runa nebūs gara, varbūt 5,
ilgākais — 6 vai 7 minūtes, (Starpsaucieni un ap-
lausi.) Bet (paskatās pulkstenī) tā kā laiks ir vēls,
tad es gribu saudzēt Augsto namu un savu runu tūliņ
beigt. (Starpsaucieni un aplausi. Liels troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds- deputātam
Šternam,

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais nams!
Mēs zinām, ka pasaulē nekas nav pilnīgs; arī Kara
ministrijā ir daudz nepilnību, bet progresīvai apvie-
nībai ir pārliecība, ka Kara ministrijas vadība ir pa-
reizās rokās, un ka kara ministris pratīs novērst eso-
šās nebūšanas.

Mēs balsosim par Kara ministrijas budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie kārtējo izdevu-
mu XIII daļas deputāts Bruno Kalniņš iesniedzis 3
priekšlikumus. Pirmais deputāta B. Kalniņa priekš-
likums —?

Kara ministrijas budžetā strīpot § 102., punktu 5., bur-
tu c — Ls 12.480.—.

Otrais deputāta B. Kalniņa priekšlikums —
strīpot § 111., punktā 3. Ls 56.000.— un par šo summu

pavairot § 102., punktā 3., burtu d — nometņu nauda virsnie-
kiem un virsdienesta instruktoriem.

Trešais deputāta B. Kalniņa priekšlikums —
strīpot no Kara ministrijas budžeta kopsummas Ls

12.000.000.—.

Budžeta kommisijā ir izsacījusies pret visiem
šiem priekšlikumiem. Lieku uz balsošanu deputāta
B. Kalniņa pirmo priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par deputāta B. Kalniņa pirmo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta B.
Kalniņa pirmo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta B.
Kalniņa pirmo priekšlikumu nodotas 25 balsis, pret
- - 53 balsis. Tas noraidīts. —

Nobalsošanā nāk deputāta B. Kalniņa otrais
priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas ir par depu-
tāta B. Kalniņa otro priekšlikumu. Par šo priekš-
likumu nodots tikai 20 balsu. Nepietiekošs balsu
skaits. Priekšlikums atkrīt. —

Beidzot nāk nobalsošanā deputāta B. Kalniņa
trešais priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta B. Kalniņa trešo priekšlikumu, Par šo
priekšlikumu nodots tikai 18 balsu. Nepietiekošs bal-
su skaits. Ari šis' priekšlikums noraidīts, —

Tagad nāk nobalsošanā kārtējo izdevumu XIII
dala ar referenta pārlabojumu —

pielikuma Nr. 45 (Armijas spiestuves budžetā) zaudējumu
§ 6. skaitļa ,,12.418" vietā likt ,,13.418".

Lieku kārtējo izdevumu XIII daļu ar referenta
pārlabojumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret kārtējo izdevumu XIII daļas pieņemšanu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir parkartējo izdevumu
XIII daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Par kārtējo izdevumu
XIII dalu nodotas 55 balsis, pret — 25 _ balsis. Kār-
tējo izdevumu XIII daļa pārlabota veida pieņemta. —

Iesniegts priekšlikums
sēdi slēgt.

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par sēdes slēgšanu. (Smiekli un
troksnis.) Par sēdes slēgšanu nodotas tikai 6 bal-
sis. Nepietiekošs balsu skaits. Priekšlikums par sē-
des slēgšanu noraidīts, —



1199 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 28. sēde 1933. gada 4. jūlijā. 1200

Ārkārtējie izdevumi. Ārkārtējo izde-
vumu VII daļa — Iekšlietu ministrija.

(Tek. :-• ?;. .'
Nr. ' ļ Li Ls

VII. Iekšlietu ministrija.
a. Administratīvais departaments.

474 § 99. Dažādi izdevumi. _
1 Valsts robežu izbūve .... 15,000.-t)

Vārdu neviens nevēlas? Ārkārtējo izdevumu
VII daļa nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret ārkārtējo izdevumu VII daļas pieņemšanu,
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par ārkārtējo izde-
vumu VII daļas pieņemšanu. Beidzot_ lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par ārkārtējo izdevumu
VII dajas pieņemšanu nodotas 52 balsis, pret nodo-
tas 25 balsis, Ārkārtējo izdevumu VII daļa pieņem-
ta. — Ārkārtējo izdevumu IX daļa — Finanču
ministrija.

(Tek.
Nr. Ls Ls

IX. Finanču ministrija.

a. Valsts saimniecības departaments.
475 § 18. Pabalsti privātām un sabie-

driskām skolām.
— V. 25 7 Latviešu pamatsko-

lām 4.200.—
8 Vācu pamatskolām, 8.800.—
9 Žīdu pamatskolām 10.000.—
10 Alūksnes igauņu

labdarības biedrī-
bas pamatskolai . 3.000.—

— V. 23 11 Latviešu ģimnāzi-
jām ...... 205.000 —

12 Vācu ģimnazijam _ . 4.900.—
13 Krievu ģimnāzijām 4.000.—
14 Lietuvju ģimnāzijai

Rīgā 18.250.—
— V. 24. 15 Latviešu arodsko-

lām ..... . 105.460.—
16 Vācu arodskolām . 12.600.—
17 Krievu arodskolām 61.534.—
18 Žīdu arodskolām . 25.000.—
19 Polu arodskolām . 10.000.—
20 Baltkrievu arod-

skolām .... 4.500 —
21 Garīgām arodsko-

lām 20.000.— 497.244.—

476 V. 28 § 19. Izglītības pabalsti pašvaldī-
bām.

1 Rīgas pilsētas jau-
natnes pētīšanas
institūtam . . . 12.000.—

2 Meiranu 6 kl. Kal-
paka pamatskolas
telpu pārbūvei un
remontam . . , 5.000,— 17.000—

477 V. 27 § 20. Izglītības pabalsti organizāci-
jām.

2 Jelgavas Kurzemes
provinciālmūze-
jam 1.800.—

3 Latvijas vidusskolu
skolotāju biedrībai
XV starptautiskā
skolotāju kongre-
sa sarīkošanai . . 8.000.—

4 Latviešu teātriem
provincē .... 30.000.—

5 Liepājas operai . . 4.000.— 48.800.—
478 V. 34 § 35. Sociāli pabalsti pašvaldībām

un organizācijām.
3 Dažādām organizā-

cijām (uz Ministru
kabineta lēmuma) 45.000.—

4 Lauku pašvaldībām
ārstniecības ēku
būvēm un kapi-
tāliem remontiem 50.000.— 95.000.—

Tek. I,. I,
Nr. Ls Ls

479 § 51. Piemaksas dažādiem uzņēmu-
miem.

2 Linu monopolam (pielikums
Nr. 16) 3.482.745.—

480 V. 72 § 92. Dažādi pabalsti.
1 Ev. luterāņu baznī-

cai .... 52.880.—
2 Kātoju baznīcai . 21.200 —
3 Pareizticīgo baznī-

cai 9.920.—
4 Vecticībnieku drau-

dzēm 4.280 —
5 Žīdu draudzēm . 4.2801.—
6 Baptistu draudžu

savienībai . . . 2.640.—
— V. 83 7 Brāļu kapu komi-

tejai 40.000 —
8 Inventāra iegādā-

šanai saimniecī-
bām, kurām kritis
vienīgais zirgs vai
govs 50.000 —

9 Izpostīto apgabalu
kongresa padomei 4.000.—

10 Trūcīgo pilsoņu
pabalstīšanai (cie-
tušiem ar 18. mar-
ta likumu) . . . 80.000 —

11 Pabalsts centrālo
pienotavu izbūvei
Latgalē .... 20.000',— 289,200,—

Kopā valsts saimniecī-
bas departamentam . 4,429.989 —

b. Tirdzniecības un rūpniecības departaments.
481 V. 49 § 92. Dažādi pabalsti.

12 Pastāvīgas preču paraugu iz-
stādes sarīkošanai Latvijas
karjeras un goda konsulātos
ārzemēs 600.—

e. Jūrniecības departaments.
482 V. 54 § 99. Dažādi izdevumi.

5 Plūdu novēršana
pavasarī .... 20.000 —

6 Vecu rēķinu no-
kartošanai . . . 11.934.— 31.934.—

Kopā IX daļai 4.462.523.—.)

Vai budžeta kommisijās referents var sniegt at-
sauksmi par iesniegtajiem priekšlikumiem? Vārds
budžeta kommisijās referentam.

Referents J. Birznieks: Budžeta kommisijā ir
apspriedusi tikai 9 pie Finanču ministrijas ārkārtē-
jiem izdevumiem iesniegtos priekšlkumus. Varētu
nobalsot ari, par pārējiem priekšlikumiem,, ja sēdi
pārtrauktu, un budžeta kommisijā izskatītu arī šos
priekšlikumus. Es tomēr labāk lūgtu Augsto namu
izdebatēt tagad visas budžeta ārkārtējo izdevumu
daļas unbez tam prezidijam nodot visus priekšliku-
mus. Pec maza pārtraukuma es varētu dot atsauk-
smi arī par tiem, un pēc tam varētu nobalsot par
visu budžetu. Es lūdzu Augsto namu pāriet uz nā-
košo daļu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Tā kā referents ne-
var dot atsauksmi parvisiem priekšlikumiem, tad
nobalsošanu par ārkārtējo izdevumu IX daļu atlie-
kam. — Nākoša — ārkārtējo izdevumu X daļa —
Zemkopības ministrija.
(Tek.
Nr. Ls Ls

X. Zemkopības ministrija.
a. Zemkopības departaments.

483 V. 24 § 18. Pabalsti sabiedriskām un pri-
vātām skolām.

22 Baltinovas 2-gadī-
gai lauksaimnie-
cības skolai . . . 2.500.—
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Tek. , - ! '
Nr. Ls Ls

23 Apes 2-gadīgai lauk-
saimniecības sko-
lai 2.000.—

24 Skrīveru 2-gadīgai
lauksaimniecības
skolai 1.500.—

25 Dzērbenes 2-gadīgai
lauksaimniecības
skolai . . , . . 5.000.—

26 Domopoles 2-gadī-
gai lauksaimnie-
cības skolai . . 2.000.—

27 Ļaudonas 2-gadīgai
lauksaimniecības
skolai . : . . . 1.500—

28 Talsu mājturības
skolai 1.000.—

29 Rēzeknes apriņķa
valdei Vīpingas
lauksaimniecības

1 i skolas ēkas pār-
būvei . .... . 2,000.^ 17.500.—

484 § 99. Dažādi izdevumi.
7 Atlīdzība bij. valsts

zemju nomnie-
kiem par ēkām
un dārziem . . . 2.000'.—

8 Atlīdzības par de-
rīgām iebūvēm . 15.000.—

_ 9 Laukstrādnieku
dzīvokļiem . . . 20.000.—

10 Zaudējumu segša-
šanai sakarā ar
valsts muižu pie-
dalīšanos pien-
saimniecības sa-
biedrībās . . . 500.—

11 Ugunsdrošu būvju
veicināšanai Lat-
galē 51.500.—

12 Zvejniecības koo^
perācijas veici-
nāšanai .... 25:00o.—

13 Cūkkopības veici-
nāšanai . . . 1.570.000.—

14 Sviesta ražošanas
vecināšanai . 12.200.000.—

15 Olu ražošanas vei-
cināšanai .... 20.000.—

16 Atlīdzība ārzem-
niekiem par at-
savinātu nekustā-
mu mantu ... 5.00O.—

18 Atlīdzība par at-
savināto robež-
joslas zemi gar
Latvijas-Krievijas
robežu . . . . 15.000.—

19 Kadastrālo uzmērī-
šanas darbu paat-
rināšanai . . . . 25.000.— 13.949.000.—

Kopā X daļai 13.966.500.—.)

Pie šīs daļas vārdu neviens nevēlas? Iesniegti
vairāk priekšlikumu, par kuriem referents vēl nevai-
dot atsauksmi. Nobalsošanu par šodaļu atliekam. —

Ārkārtējo izdevumu XIII daļa — Kara mi-
ni s t r i j a.
(Tek.

Tek. Ls

XIII. Kara ministrija.

495—490 V. 90 § 101.—115 325.000.—.)

Pie šis daļas nekādi pārlabojumi nav iesniegti.
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret ārkārtējo izdevumu XIII daļas pieņemšanu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par ārkārtējo izdevu-
mu XIII daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par ārkārtējo izdevu-
mu XIII daļu nodotas 53 balsis, pret — 25 balsis.
Ārkārtējo izdevumu XIII daļa pieņemta. —

Kapitālie ieguldījumi. VII daļ?. —
Iekšlietu ministrija.
(Tek. ļ

Nr. Ls

VII. Iekšlietu ministrija.

a. Administratīvais departaments.
491 V. 11 § 75. Ēkas un zemes valsts iestāžu

vajadzībām 3.000.—.)

Vārdu pie VII daļas neviens nevēlas? Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret kapi-
tālo ieguldījumu VII daļas pieņemšanu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir par kapitālo ieguldījumu VII
daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par kapitālo ieguldījumu VII daļu nodotas
44 balsis, pret — 25 balsis, atturējušies 2. Šī da-
ļa pieņemta. —

Kapitālo ieguldījumu VIII daļa — Izglītī-
bas ministrija.
(Tek. ' ""

Nr. Ls

VIII. Izglītības ministrija.
c. Pamatskolas.

492 V. 25 § 77. Eku jaunbūves 70.000.—

d. Ģimnāzijas.

493 V. 23 § 77. Eku jaunbūves 35.500.—

e. Arodskolas.
494 V. 24 § 77. Eku jaunbūves 5.000.—

m. Valsts bibliotēka.

495 V. 27 § 77. Eku jaunbūves 100,—
Kopā VIII daļai 110.600.—.)

Vārdu pie VIII dalās neviens nevēlas? Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ka-
pitālo ieguldījumu VIII daļaspieņemšanu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir par kapitālo ieguldījumu
VIII daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par šo daļu nodotas 44 balsis, pret —
2 balsis, atturējušies 3. Nav kvoruma! Lieku ka-
pitālo ieguldījumu VIII daļu vēlreiz uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret kapitālo ieguldījumu
VIII daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par kapitālo ieguldījumu VIII daļas pieņem-
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,kas- atturas. Par
kapitālo ieguldījumu VIII daļu nodotas 48 balsis, pret
— 6 balsis, atturējušies 6. Šī daļa pieņemta. —
Kapitālo ieguldījumu IX daļa — Finanču mi-
nistrija.
(Tek.
Nr. Ls

IX. Finanču ministrija.

a. Valsts saimniecības departaments.

496 V. 28 § 19. Izglītības pabalsti pašvaldī-
bām.

1 Pašvaldībām skolu ēku jaun-
būvēm un remontiem . . . 200.000.—

497 V. 32 § 25. Sabiedriski darbi 2.500.000.—
498 V. 69 § 52. Ieguldījumi valsts uzņēmu-

mos.
1 Valsts dzelzceļiem

no ce[u aizņēmu-
ma (pielikums Nr.
26)' 4.250.000.—

2 Valsts dzelzceļiem
(pielikums Nr. 26) 2.411.000.—

3 Pasts, telegrais un
telefons (pielikums
Nr. 34) .... 772.400.—

4 Šoseju un zemes-
ceļu departamen-
tam (pielikums
Nr. 36) .... 99.900.—
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Tek.
Nr. Ls Ls

5 Valsts mežiem (pie-
likums Nr. 25) . 170',000.— 7.703.300,—

499 V. 64 § 67. Aizdevumi pašvaldībām.
1 Pašvaldībām ēku

celšanai un kapi-
tāliem remontiem 196.000.—

2 Ogres pilsētas paš-
valdībai skolas
ēkas būves parā-

da samaksai . 20.000.— 216.000.—

500 V. 64 § 68. Pārējie aizdevumi.
1 Lauku būvniecībai

(caur zemes ban-
ku) 250.000.—

2 Meliorācijai, lauk-
saimniecībai un
zvejniecībai inven-
tāra iegādāšanai
(caur zemes ban-
ku) 300.000.—

3 Sīksaimiiiekiem un
bezzemniekiem
zemju pirkšanai
(caur zemes ban-
ku) 200.000.—

4 Mantojumu un citu
lietu nokārtošanai
(caur zemes ban-
ku) 50:000.—

5 īstermiņa aizdevu-
mu pārvēršanai
ilgtermiņā . . . 1.300.000.—

6 Namniecībai, rūp-
niecībai un kuģ-
niecībai (caur hi-
potēku banku) . 100.000.—

7 Pilsētu būvniecībai
(caur hipotēku
banku) 600.000.—

8 Latviešu dziesmu
svētku biedrībai
dziesmu svētku 60
gadu atceres die-
nas sarīkošanai . 40.000,— 2.840.000.—

501 V. 65 § 60. Pamatkapitāli valsts uzņēmu-
miem.

1 Irlavas nepilngadī-
go kolonijai (pie-
likums Nr. 6) . . 1.580.—

2 Ropažu meiteņu ko-
lonijai (pielikums

_Nr. 7) . _ . . . . 500.—
3 Universitātes Vec-

auces fermai (pie-
_likums Nr. 9) . . 360.—

4 Universitātes Vec-
auces mežniecībai

_ (pielikums Nr.ll) 3.000.—
5 Universitātes seru-

mu stacijai (pieli-
kums Nr. 12) . . 10.300.—

6 Valsts muižām (pie-
likums Nr. 24) . . 84.040.—

7 Jelgavas cukurfab-
rikai (pielikums
Nr. 19) .... 100.000.—

8 Krustpils cukurfab-
rikai (pielikums
Nr. 19). . . . 1.176.150.—

9 Jaunceļamai cukur-
fabrikai (pielikums
Nr. 19) . . . , 1.027.320 , 2.403.250.—

502 V. 68 § 75: Ēkas un zemes valsts iestāžu
vajadzībām . 177.000.—

503 V. 72 § 92. Dažādi pabalsti.
13 Laukil būvniecībai

uz būvniecības li-
kuma pamata (caur
Zemkopības mini-
striju) ... _ .. 300.000.—

14 Jaunsaimniecībām
un viensētām uz
nekultivētām ze-
mēm ēku celša-
nai 250.000,— 550.000.—

Kopā valsts saimniecības
departamentam . . . 16.589.550 —

Tek.
Nr. Ls Ls

d. Muitas departaments.
504 V. 59 § 77. Eku jaunbūves 8.000 —

e. Jūrniecības departaments.
505 V. 54 § 78. Ostu un upju izbūve.

1 Vilņlaužu, molu,
dambju un krast-
malu atjaunošana 339.870.—

2 Ostu labierīcība . 100.500.—
3 Kuģniecības nodro-

šināšanas ierīces . 115.500.—
4 Upju izbūve . . . 10,000,— 565,870 —

Kopā IX daļai 17.163.420.—.

PIELIKUMS Nr. 19.
(pie valsts izdevumu budžeta tek. Nr. 501).

Valsts cukura rūpniecības pārvaldes budžets.
Pārvalde.

A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
§ 1. Operatīvās dalās pelņa 73.142.—
§ 2. Procentes par cukura fabrikās iegul-

dīto kapitālu 470,659.—

Kopā . . . 543.801.—

II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 47.693.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi . 17.700.—
§ 3. Saimniecības izdevumi 476.684.—
§ 4. Uzņēmuma, piemaksa pensiju fondam 1.006.—
§ 5. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos 718,—
Kopā . . . 543.801.—

Cukura fabrikas.

A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
§ 1. Operatīvās dalās pelņa 2.358.083 —

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi .... 323.430.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi . 37.106.—
§ 3. Administrācijas saimniecības izde-

vumi 1.238.792.—
§ 4. Fabriku remonts 218.000.—
§ 5. Uzņēmumu piemaksas pensiju fon-

dam 7.678.—
§ 6. Uzņēmumu piemaksa pensiju kasei . 9.061.—
§ 7. Iemaksa cukura rūpniecības veicinā-

šanas fondā 452.350.—
§ 8. Krizes laika atvilkums valsts ieņē-

mumos 20.899—
§ 9. Paredzamā uzņēmuma pelņa pārval-

des ieņēmumos . . 50.767,—
Kopā . . . 2.358.083.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.

§ 1. Papildu pamatkapitāls.
1 Jelgavas cukurfabrikai 100.00..—
2 Krustpils cukurfabrikai 1.176.150 —
3 Jaunceļamai cukurfabrikai . . . , 1.027.320.—

Kopā . . . 2.303.470.—

II. Izdevumi.

§ 1. Uzņēmuma inventāra jauniegādāšana 83.892.—
§ 2. Jaunbūves un fabrikas ierīces . . . 1.819.578.—
§ 3. Apgrozības līdzekļu paplašināšana . 400.000 ,—

Kopā . . . 2,303.470.—.)

(Referents J. Birznieks no vietas: „Te ir Za-
ķa priekšlikums, par ko es atsauksmi nevaru dot!")
Pie šīs daļas deputāts A. Zaķis iesniedzis priekšliku-
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mu, par ko referents vel atsauksmi nevar dot; ta
tad šīs daļas nobalsošana tiek atlikta. —

Kapitālo ieguldījumu X daļa — Zemkopī-
bas ministrija.
(Tek.
Nr. Ls Ls

X. Zemkopības ministrija.

a. Zemkopības denartaments.

506 V. 48 § 77. Eku jaunbūves 44.170.—

b. Meliorācijas departaments.
507 § 47. Meliorācija.

1 Ūdensceļu regulē-
šana 400-.000—

2 Novadu sistēmas un
nekultivētu zemju
kultivēšana . . 1.125.000.— 1.525.000,—

Kopā X daļai 1.569.170.—.)

Vārdu pie šīs daļas neviens nevēlas? Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ka-
pitālo ieguldījumu X daļas pieņemšanu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir par kapitālo -ieguldījumu X
daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par kapitālo ieguldījumu X daļu nodotas 49
balsis, pret — 25 balsis, atturējušies 5. Tā pie-
ņemta. —

Kapitālo ieguldījumu XI daļa — Satiksmes
ministrija.

(Tek.
Nr. Ls

XI. Satiksmes ministrija.
a. Šoseju un zemesceļu departaments.

508 V. 53 § 51. Piemaksas dažādiem uzņēmu-
miem.

18 Šoseju un zemesceļu depar-
tamentam ārkārtēju izdevu-
mu segšanai (pielikums Nr.
36) 1.750.000.—.)

Vārds deputātam Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Kapi-
tālie ieguldījumi — Satiksmes ministrija. Šinī krizes
laikā novērojams vispārīgs naudas trūkums zemnie-
kiem-, un pastāv vispārīga prasība samazināt telefo-
na abonēšanas maksu, kas šinī krizes ļaļkā ir par
augstu. Pārrunājot šo jautājumu attiecīgā departa-
mentā, man paskaidroja, ka telefona abonēšanas
maksa jau esot par zemu: tās līnijas, kas agrāk bū-
vētas uz valsts rēķina, tagad kārtīgi vajadzēšot atjau-
not par abonēšanas maksām. Tas nemaz nebūšot
iespējams, ar abonēšanas maksām šos izdevumus
nemās nevarēšot segt; tāpēc par abonēšanas mak-
sas pazemināšanu nevarot būt ne runa. Es domāju,
ka tādā gadījumā tieši varēja paredzēt, ka arī turp-
māk līnijas būvēs- un kur vajadzīgs atjaunos ar kapi-
tāliem ieguldījumiem.

Tāpat ir ar mūsu pasta resoru, arī ar radiofonu.
Tagad — krizes laikā paaugstināt pasta nodevas ne-
kādā ziņā nebija pieļaujams.. Ja valstij ir krize, tad
valsts uzdevums ir nevis izdevumus palielināt, nevis
iedzīvotājus aplikt jauniem- nodokļiem, kā tas notiek
tagad, bet gan otrādi — gādāt par nodokļu un node-
vu samazināšanu.

Jūs teiksit, ka valstij nav līdzekļu. Vai tiešām
tā ir? Es jau vairākkārt esmu aizrādījis uz atse-
višķiem1 lieliem' posteņiem, bez kuriem pilnīgi varētu
iztikt, kurus likvidējot, dabūtu līdzekļus, lai iedzīvo-
tāju masas nebūtu jāapgrūtina ar pārāk augstām 1abo-
nentu maksām, nodevām u. t. t. Arī radiofona abo-
nentu maksa ir par augstu. Šī maksa bija noteikta
tanī laikā, kad cilvēkiem vēl bija kaut cik lielāki ie-

nākumi Ienākumiem- samazinoties, vajadzēja sama-
zināt arī radiofona abonēšanas maksu.

Jūs atkal teiksit, ka nav līdzekļu. Bez tiem lie-
liem posteņiem, uz kuriem es jau vairākkārt esmu
aizrādījis, ir vēl daudz tādu posteņu, ko varētu sa-
mazināt, piemēram, nevajadzīgās piemaksas slimo
kasēm, nevajadzīgi augstās algas un ārkārtīgi lielā
ierēdņu armija. No ierēdņu armijas vispirms lūdzu
atlaidiet partiju krustdēlus, kas ir iebāzti vietā ar
vienīgo nolūku savam cilvēkam dot darbu un viņu
nodrošināt, lai viņš maksātu partijas kasē. Mūsu
partiju biroji ir pārvērtušies parvietu apgādāšanas
kantoriem, un valsts iestādes ir pārvērtušās par par-
tiju krustdēlu patversmēm. Šiem partiju krustdē-
liem par ielikšanu vietā jābūt pateicīgiem. Partijas
viņus neliek vietā par brīvu. Partijai- par to jādod
mesli gan naudā, gan graudā. Šāds partijas krust-
dēls ir nožēlojams partijas kalpiņš, kam jādanco pec
partijas līdera stabules.

Spilgts piemērs šai krustdēlu būšanai ir Saei-
mas radiofona referents. .,Brīvās zemes" referents
Klāvsons, kas tur sēd. (Rāda ar roku pa labi.) No-
žēlojams moris! Viņa vienīgais uzdevums ir — at-
referēt Saeimas sēdes ..Brīvajai zemei" labvēlīgā
garā, kā raksta priekšā Ulmanis, Gailītis, Mežaraups
un citi. Klāvsons to, ko viņš raksta „Brīvai zemei",
aiznes uz radiofonu un tur atreferē. Jaunsaimnieku
Bankavs ir bezspēcīgs šinī lietā ko darīt. (Troksnis.
Starpsaucieni. Priekšsēdētājs zvanī.)

Es kādreiz Saeimā runāju par biedrību slēgša-
nu. Šo manu runu Klāvsona kungs atreferēja radio^-
fonā sekojoši — šeit man ir oficiāls dokuments ar
Akurātera parakstu: ..Deputāts Leikarts stāstīja, ka
viņa šķirtā sieva nav Hitlera sieva, un runāja par to,
kāpēc reizē ar zemnieku savienību un jaunsaimnie-
kiem nav labprātīgi atteicies no algas daļas u. t. t."
Kad tad es runāju, ka mana šķirtā sieva nav Hitlera
sieva? Tur sēd tas melis! Vai viņam nav kauns
par to? Kur es esmu stāstījis, ka es neesot atteicies
no algas daļas, kad citi atteikušies? Par Hitlera sie-
vu man biia starosaucieni (Troksnis. Priekšsēdē-
tājs zvanī) Tā ir avīžu oīle, ko iūs izperinājāt, lai
man kaitētu! Klāvsons atreferē, ka es to esot stā-
stījis! — Kas attiecas uz atteikšanos no algas, es tei-
cu tā: ..Jūs neesat atteikušies no algas." — bet tas
kungs atreferē radiofonā, ka es esot stāstījis, kāpēc
es neesot atteicies no algras. kad viņi esot atteiku-
šies. — Šāds cilvēks sēd šeit Saeimā, un viņu aleo
par valsts naudu! Kauns! Notiek tādas lietas, ka
valsts iestādes oārvēršas partiju filiālēs, un partiju
aģentiem maksā algu no valsts kases. (Troksnis.
Priekšsēdētājs zvanī.) Nebrīnieties tad. ka mums
sratavojas diktatūra, un jūs esat soiesti izlietot Ke-
renska likumu, lai turētu apcietinājumā Latvijas at-
brīvotājus. Nebrīnieties, ka mēs tatrad esam pie tā
nonākuši! (Starosaucieni) Patlaban stāvoklis ir
tāds, ka kommūnistus, kas vēršas pret mūsu valsts
pamatiem-, atrod nar iespējamu izlaist no cietuma 24.
iūnijā, bet Latvnas atbrīvotājus neatrod nar iesnē-
jamu atbrīvot. Viss tas pierāda , kādā stāvoklī jūs
esat noveduši mūsu valsti, mūsu demokrātisko repu-
bliku. (Starpsaucieni.) Tādi ir jūsu darbu augļi, ko
jūs līdz šim: esat kultivēuiši. (Starpsaucieni)

Šādus Saeimas sēžu atreferētājus vajaga tūlīt
padzīt no šejienes. (J. Lejiņš-Leia sniedz runātā-
jam 1ūdens glāzi, teikdams: „Še, Pēter, iedzer!
Iedzer!")

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku kapitālo ie-
guldījumu XI daļu— Satiksmes ministriju — uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret kapitālo ie-
guldījumu XI daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par kapitālo ieguldījumu XI daļas
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pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelies tos, kas attu-
ras. Tadu nav. Balsošanas rezultāts: par kapitālo
ieguldījumu XI daļu nodots 50 balsu, pret — 29 bal-
sis. Kapitālo ieguldījumu XI daļa -ieņemta. — ,

_ Kapitālo ieguldījumu XII daļa — Tautas lab-
klājības ministrija.
(Tek.
Nr. Ls

XII. Tautas labklājības ministrija.
a. Sociālās apgādības un darba aizsardzības

departamenti.
509 V. 37 § 77. Eku jaunbūves , 14.287.—

b. Veselības departaments.
510 V. 43 § 77. Eku jaunbūves . . . . . . 18.661.—

Kopā XII daļai 32.9~48.—.)

Vārdu pie XII daļas neviens nevēlas? Lieku to
uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret kapi-
tālo ieguldījumu- XII daļas pieņemšanu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir par kapitālo ieguldījumu XII
daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tadu nav. Balsošanas rezultāts: par kapi-
tālo ieguldījumu XII daļu nodotas 47 balsis, pret to
nodots 30 balsu. Kapitālo ieguldījumu XII daļa pie-
ņemta. —

Kapitālo ieguldījumu XIII dala — Kara mi-
nistrija.
(Tek.
Nr- , Ls

XIII. Kara ministrija.
511—516 V. 90 §§ 101.—115 175.000—.)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku XIII dalu uz bal-
sošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret kapitālo ie-
guldījumu XIII daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par ka_pitālo ieguldījumu XIII daļas
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Tadu nav. Balsošanas rezultāts: par kapitālo
ieguldījumu XIII daļu nodotas 52 balsis, pret — 25
balsis. Kapitālo ieguldījumu XIII daļa pieņemta. —

Atgriežamies pie ārkārtīgo izdevumu XI dalās
— Finanču ministrijas'. Pie šīs daļas iesniegts vai-
rāk pārlabojumu, no kuriem- tikai viens vienīgs bu-
džeta kommisijā pieņemts, proti — deputāta A. Zaķa
iesniegtais priekšlikumi»,_kas attiecas uz kapitāliem
ieguldījumiem un uz ārkārtējo izdevumu IX daļu —
Finanču ministriju. Referents aizrāda, ka tas būtu
balsojams pie kapitāliem ieguldījumiem. — Pie ār-
kārtējo izdevumu IX daļas iesniegti šādi priekš-
likumi.

Vispirms deputāta V. Bastjaņa priekšlikums —
Tek. Nr. 480, § 92., p. 9. — strīpot.
Tālāk deputāts V. Bastjānia liek priekšā —
Tek. Nr. 480, § 92., p. 1., 2., 3„ 4., 5. un 6. — strīpot.

Deputāts J. Šterns liek priekšā
§ 18., v. 25., punkts 9. — žīdu pamatskolām — strīpot Ls

4000.—.

Tāpat deputāts Šterns- liek priekšā
§ 18., v. 25., punkts 13. — krievu ģimnāzijām — strīpot

Ls 600.—.

Bez tam: deputāts Šterns liek priekšā
§ 18., v. 25., punkts 17. — krievu arodskolām — strīpot

Ls 6500.—.

Vēl deputāts Šterns liek priekšā
§ 18., v. 25., punkts 18. — žīdu arodskolām — strīpot Ls

7000.—.

Deputāti M. Kaļļistratovs un L. Špoļanskis liek
priekša —

tek. Nr. 480, v. 83., § 92., pkt. 8. — inventāra iegādāša-
nai saimniecībām, kurām kritis vienīgais zirgs vai govs — pa-
augstināt par Ls 30.000.—, ņemot šo summu no tek. Nr. 484,
§ 99., pkt. 14. — sviesta ražošanas veicināšanai.

Deputāti J. Korņiļjevs, T. Pavlovskis un S. Tro-
fimovs liek priekša —

tek. Nr. 480, v. 83., § 92., pkt. ,8. — inventāra iegādāša-
nai saimniecībām, kurām kritis vienīgais zirgs vai govs — pa-
augstināt par Ls 15.000.—, ņemot šo summu no tek. Nr. 500,
v. 64., § 68., pkt. 7. — pilsētu būvniecībai.

Beidzot referents liek priekšā —
tek. Nr. 478

^
v. 34., § 35., pkt. 3. strīpot vārdus „uz Mi-

nistru kabineta lēmuma".

Izņemot pēdējo — referenta priekšlikumu, visi
pārējie priekšlikumi kommisijā. noraidīti. Lieku šos
priekšlikumus uz balsošanu tādā kārtībā, kādā tos
nolasīju.

Vispirms deputāts V. Bastjānis liek priekšā —
tek. Nr. 480, § 92., p. 9. — strīpot.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Bast-
jaņa prmo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo deputāta Bastjaņa priekšlikumu. —
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par depu-
tāta Bastjaņa pirmo priekšlikumu nodota 31 balss,
pret to nodotas 44 balsis, atturējušies 2. Deputāta
Bastjaņa pirmais priekšlikums, noraidīts. —

Nobalsošanā nāk deputāta Bastjaņa otrais
priekšlikums —

tek. Nr. 480, § 92., p. 1„ 2., 3., 4„ 5. un 6. — strīpot.

Lieku deputāta Bastjaņa otro priekšlikumu uz
balsošanu. Ludzu pacelties tos-, kas- ir par deputāta
Bastjaņa otra priekšlikuma pieņemšanu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Bastjaņa otro
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas.. Par deputāta Bastjaņa otro priekšlikumu no-
dotas 26 balsis, pret tonodotas 47 balsis-, atturēju-
šies 5. Deputāta Bastjaņa otrais priekšlikums no-
raidīts. —

Nobalsošanā nāk deputāta J. Šterna pirmais
priekšlikums —

§ 18., v. 25., pkt. 9. — žīdu pamatskolām — strīpot Ls
4000.—.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Šterna
pirmo priekšlikumu. Par šo priekšlikumu nodotas
tikai 6 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Tas at-
krīt. —

Nobalsošanā nāk deputāta Šterna otrais priekš-
likums —

§ 18., v. 25., pkt. 13. — krievu ģimnāzijām — strīpot Ls
600.—.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Šterna
otro priekšlikumu. 5 balsis. Nepietiekošs balsu
skaits. Tas atkrīt. —

Tālāk nāk nobalsošanā deputāta Šterna trešais
priekšlikums —

§ 18., v. 25., pkt. 17. — krievu arodskolām — strīpot Ls
6500.—.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Šterna
trešo priekšlikumu. 6 balsis. Nepietiekošs skaits.
Tas atkrīt. — t

Nobalsošanā nāk deputāta Šterna ceturtais
priekšlikums—

§ 18., v. 25., pkt. 18. — žīdu arodskolām — strīpot Ls
7000.—.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Šterna
ceturto priekšlikumu. 7 balsis. Nepietiekošs balsu
skaits. Arī tas atkrīt. —
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Nobalsošana nak deputātu M. Kaļļistratova un
L. Špoļanska priekšlikums —

tek. Nr. 408, v. 83., § 92., pkt. 8. — inventāra iegādāšanai
saimniecībām, kuram kritis vienīgais zirgs vai govs — pa-
augstināt par Ls 30.000.—, ņemot šo summu no tek. Nr. 484,
§ 99., pkt. 14. — sviesta ražošanas veicināšanai.

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Kaļļistratova un Špo-
ļanska priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret deputātu Kaļļistratova un Špoļanska priekš-
likumu. Tadu >nav. Kas atturas? Par deputātu
Kaļļistratova un Špoļanska priekšlikumu nodotas 34
balsis, pret to nav nodota neviena balss, atturējušies
— 35. Šispriekšlikums noraidīts. —

Tālāk nāk nobalsošanā līdzīgs priekšlikums, ko
iesnieguši deputāti J. Korņiļjevs, T. Pavlovskis un
S. Trofimovs:

„Tek. Nr._480, v._83., § 92., pkt. 8. — inventāra iegādāša-
nai saimniecībām, kuram kritis vienīgais zirgs vai govs — pa-
augstināt par Ls 15.000.—, ņemot šo summu no tek. Nr. 500,
v. 64., § 68., pkt. 7. — pilsētu būvniecībai."

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par deputātu Korņiļjeva u. c. priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Korņiļjeva
u. c. priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Par
deputāta Korņiļjeva u. c. priekšlikumu- nodota 41
balss, pret to nav nodota neviena balss-, atturējušies
37. Šis priekšlikums pieņemts. — Pie šīs dalās pa-
liek tikai vēl budžeta kommisijās referenta priekš-
likums, kas nāk nobalsošanā kopā ar ārkārtējo izde-
vumu lx daļu. Nobalsošanā nāk ārkārtējo izdevumu
IX daļa — Finanču ministrija — pārlabotā veidā. Lū-
dzu pacelties- tos, kas ir pret ārkārtējo izdevumu IX
daļas pieņemšanu pārlabotā veidā. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par ārkārtējo izdevumu IX dalās
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Tādu nav. Par ārkārtējo izdevumu IX dalu
pārlabotā veidā nodotas. 48 balsis, pret to nodota 31
balss. Ārkārtējo izdevumu IX daļa pieņemta. —

Ārkārtējo izdevumu X daļa — Zemkopības mi-
nistrija. Deputāts P. Lejiņš iesniedzis priekšlikumu —

tek. Nr. 505, § 78. — Papes ciema zvejnieku ostas izbū-
ves turpināšanai paredzēt Ls l'OO.OOO.—, ņemot šo summu no
ārkārtējo izdevumu X dajas, § 99., tek. Nr. 484, p. 14.

Kommisijā šis priekšlikums noraidīts. Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par depu-
tāta Lejiņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret deputāta Lejiņa priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Par
deputāta Lejiņa priekšlikumu nodots 30 balsu, pret
to nodotas 35 balsis, atturējušies 7. Deputāta Lejiņa
priekšlikumsnoraidīts. —

Deputātu M. Kaļļistratova un L. Špoļanska
priekšlikums —

tek. Nr. 503, v. 72., § 92., pkt. 14. — jaunsaimniecībām un
viensētām uz nekultivētām zemēm ēku celšanai līdzšinējo sum-
mu (Ls 250.000.—) paaugstināt par Ls 150.000.—, ņemot šo
summu no tek. Nr. 484, § 99., pkt. 14. — sviesta ražošanas
veicināšanai.

Kommisijā tas noraidīts. Lieku deputātu Kaļļi-
stratova un Špoļanska priekšlikumu_ uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputātu Kaļļistrato-
va un Špoļanska priekšlikumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret deputātu Kaļļistratova un Špoļan-
ska priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Par deputātu Kaļļistratova un
Špoļanska priekšlikumu nodotas 29 balsis, pret — 37
balsis, atturējušies — 6. Deputātu Kaļļistratova un
Špoļanska priekšlikums noraidīts, —

Deputāti J. Trasuns, V. Barkans, M. Kaļļistra-
tovs liek priekšā —

_ § 99., p. 14. — sviesta ražošanas veicināšanai — sama-
zināt summu par Ls 2.000.000.— un to ievest kapitālo ieguldī-
jumu nodalījuma: § 25., p. 1. — sabiedriskiem darbiem Latgalē
Ls 2.000.000.—.

Kommisijā deputāta J. Trasuna u. c. priekšli-
kums noraidīts. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas irpar deputāta Trasuna u. c. priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret depu-
tāta Trasuna u. c. priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas no balsošanas. Par deputāta
Trasuna u. c. priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret —
36 balsis, atturējušies 6. Deputāta Trasuna u. c.
priekšlikums noraidīts. —

Nobalsošanā nāk deputāta P. Lejiņa priekšli-
kums —

pamazināt ārk. izd. X d., § 99., tek. Nr. 484, p. 14., par
Ls 250.000—, palielinot par Ls 250.000.— ārk. izd. kapit. ie-
guld. tek. Nr. 508, § 51.:

1) Kuldīgas-Skrundas šosejas nobeigšanai Ls 150.000.—,
2) ceļa izbūvei no Papes ciema uz Liepājas šoseju Ls

50.000.—,
3) tāpat no Dundagas pag. Kolkas ciema uz Mazirbi gar

Saunegu un citiem zvejnieku ciemiem Ls 50.000.—.

Arīšis priekšlikums budžeta kommisijā norai-
dīts. Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta Lejiņa
priekšlikumu. Tagad lūdzu picelties tos, kas ir pret
deputāta Lejiņa priekšlikumu: Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Par deputāta
Lejiņa priekšlikumunodotas 26 balsis, pret — 45 bal-
sis, atturējušies 6. Priekšlikums noraidīts. — Nobal-
sošanā nāk deputāta A. Veckalna priekšlikums —

tek. Nr. 497, § 25. — sabiedriskie darbi — paaugstināt
summu par Ls 5.000.000.—, ņemot to no ārkārtējo izdevumu
X daļas — Zemkopības ministrija — § 99., p. 14.

Kommisijā šis priekšlikums noraidīts. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Veckalna. priekšli-
kumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret depu-
tāta Veckalna priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Par deputāta
Veckalna priekšlikumu nodotas 27 balsis,-pret — 48
balsis. Deputāta Veckalna priekšlikums noraidīts. —

Nobalsošanā nāk deputāta A. Veckalna otrais
priekšlikums —

tek. Nr. 497,_ § 25. — sabiedriskie darbi — ievest jaunu
p. 2. — īres paradu nomaksai bezdarbniekiem Ls 500.000.—,
ņemot šo summu no kārtējo izdevumu XIII daļas — Kara
ministrija — §§ 101.—115.

Kommisijā ir noraidījusi, šo priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Veckalna otro
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Veckalna otro priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav.
Par deputāta Veckalna otro priekšlikumu nodotas 29
balsis, pret — 44 balsis. Deputāta Veckalna otrais
priekšlikums- noraidīts. —

Tagad nāk nobalsošanā deputāta R. Dukura
priekšlikums—

tet Nr. 509, § 77. ievest jaunu p. 2. — laukstrādnieku ģi-
meņu mājiņu celšanai — Ls 1.200.000.—, ņemot šo summu no
ārkārtējo izdevuniu X dalās — Zemkopības ministrija — § 99.,
p. 14.

Kommisijā šis priekšlikums noraidīts. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Dukura priekšliku-
mu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta
Dukura priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Par deputāta Dukura
priekšlikumu nodotas 26 balsis, pret — 47 balsis;
atturējušies 2. Deputāta Dukura priekšlikums no-
raidīts. —

Deputāts J. Celms iesniedzis priekšlikumu —
tek. Nr. 484, § 99. — dažādi izdevumi — izdarīt šādas

pārgrozības:
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a) 9. panta summu (laukstrādnieku dzīvokļiem) palielināt
par Ls 80.000.—, ņemot šo summu no ta paša para-
grāfa 14. panta;

b) 19.panta summu palielināt par Ls 275.000.—, ņemot šo
summu no 14.panta (sviesta ražošanas veicināšana).

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Kommisijā
tas noraidīts. Lūdzu pacelties tos,_ kas ir par depu-
tāta Celma priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret deputāta Celma priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezul-
tāts: par deputāta Celma priekšlikumu nodotas 25
balsis, pret — 47 balsis, atturējušies 3. Deputāta
Celma priekšlikums noraidīts. —

Tagad nāk nobalsošanā deputāta V. Bastjaņa
priekšlikums —

tek. Nr. 484, § 99., p. 14. — strīpot.

Kommisijā šis priekšlikums noraidīts. Lieku de-
putāta Bastjaņa priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Bastjaņa priekšli-
kumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret depu-
tāta Bastjaņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Tādu nav. Balsošanas repul-
tāts: par deputāta Bastjaņa priekšlikumu nodotas 25
balsis, pret to nodota 51 balss. Deputāta Bastjaņa
priekšlikums noraidīts. —

Nobalsošanā nāk deputāta Bastjaņa otrais
priekšlikums —

tek. Nr. 484, § 99., p. 13. — strīpot.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Bastja-
ņa otro priekšlikumu. Par deputāta Bastjaņa otro
priekšlikumu nodotas tikai 23 balsis. Nepietiekošs
balsu skaits. Deputāta Bastjaņa otrais priekšlikums
atkrīt. —

Nobalsošanā nāk deputāta F. Ankipana priekš-
likums —

tek. Nr. 484, § 99., pkt. 14. paredzētos izdevumus sama-
zināt par Ls 300.000.— un pielikt šo summu tek. Nr. 500, § 64.,
pkt. 3. — sīkzemniekiem un bezzemniekiem zemju pirkšanai
(caur zemes banku).

Kommisijā tas noraidīts. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par deputāta Ankipana priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Ankipana
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Balsošanas rezultāts: par deputāta Ankipana
priekšlikumu nodotas 26 balsis, pret — 47 balsis, at-
turējies 1. Deputāta Ankipana priekšlikums no-
raidīts. —

Tagad nāk nobalsošanā ārkārtējo izdevumu X
daļa kommisijās redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret ārkārtējo izdevumu X daļas pieņemšanu komt-
misijas redakcijā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par ārkārtējo izdevumu X daļas pieņemšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Tādu nav. Balsošanas rezultāts: par ārkārtējo iz-
devumu X daļu nodotas, 48 balsis, pret — 30 balsu.
Ārkārtējo izdevumu X daļa pieņemta. —

Atgriežamies pie kapitālo ieguldījumu IX daļas
— Finanču ministrijas. Pie šīs daļas deputāts A. Za-
ķis iesniedzis priekšlikumu, kas kommisijā pie-
ņemts —

tek. Nr. 497. v. 32,, § 25. dalīt divos pantos, proti:
1. p. Sabiedriskie darbi Ls 2.20O.00O—
2. p. Bezdarbnieku īres paradu samaksai „ 300.000.—?

Kopā § 25. Ls 2.500.000.—.

Šis priekšlikums kommisijā pieņemts. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret deputāta Zaķa priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Zaķa priekšlikumu.
Par deputāta Zaķa priekšlikumu nodotas 48 balsis,
pret to nodots 16 balsu. Tas pieņemts. —

Lieku tagad uz balsošanu kapitālo ieguldījumu
IX daļu — Finanču ministriju — pārlabotā veidā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret kapitālo ieguldīju-
mu IX daļas pieņemšanu pārlabotā veidā. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir par kapitālo ieguldījumu IX
daļas pieņemšanu pārlabotā veidā. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par kapitālo
ieguldījumu IX daļu nodotas 48 balsis, pret to nodots
30 balsu. —

Tagad nāk nobalsošanā
valsts izdevumu kopsumma — Ls 140.712.464.—.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret valsts izdevumu
kopsummu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
valsts izdevumu kopsummu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Tādu nav. Par valsts izdevu-
mu kopsummu nodotas 49 balsis, pret — 32 balsis.
Valsts izdevumu kopsumma pieņemta.

Nobalsošanā nāk noslēguma teksts.
(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.)

Lūdzu pacelties tos-, kas ir pret noslēguma
teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Noslēguma teksts vienbalsīgi pieņemts. —

Nobalsošanā nāk ievada teksts:
„Valsts budžets 1933./34. saimniecības gadam ar krēdita

kopsummu 140.712.464 lati pieņemts līdz ar pielikumiem un ap-
stiprināts šādā sadalījumā:"

Lūdzu pacelties- tos, kas ir pret ievada teksta
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
ievada teksta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas, Tādu nav. Par ievada tekstu no-
dotas 49 balsis, pret to nodota 31 balss-. Ievada
teksts pieņemts. — Vārds redakcijas kommisijās re-
ferentam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Valsts budžeta tekstā
redakcijas kommisijā nekādus labojumus nav iz-
darījusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai Augstajam na-
mam ir kādi iebildumi pret redakcijas kommisijās zi-
ņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. —

Nobalsošanā nāk valsts budžets 1933./34. saim-
niecības gadam' visumā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret valsts budžeta pieņemšanu, visumā. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par valsts budžeta pieņem^
sanu visumā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Tādu nav. Par valsts- budžetu visumā nodo-
tas 49 balsis, pret — 35 balsis. Valsts budžets
1933./34. saimniecības gadam visumā pieņemts. —

Iesniegts- priekšlikums —
liekam priekšā nākošo sēdi notērēt 5. jūlijā pīkst. 17.

Šo priekšlikumu parakstījuši D. Apinis u. c. Vai
ir kādi iebildumi pret to? Iebildumu nav. Tas pie-
ņemts. —

Nākošā sēde šodien pīkst. 17.
Sēde slēgta. .,. i

(Slēgta pīkst. 1.20.)

V
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Saeimas priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas
sēde atklāta! —

Dienas kārtībā prezidija ziņojumi; valsts bu-
džets 1933./34. saimniecības gadam — pārejas for-
mulas; ministru prezidenta atbilde uz deputāta V.
Bastjaņa u. c. iesniegto steidzamo pieprasījumu; mi-
nistru prezidenta_ atbilde uz deputāta J. Breikša u.
c, iesniegto jautājumu; ministru prezidenta atbilde

uz deputāta P. Ulpes u. c. iesniegto
^

jautājumu; pec
tam- turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kartība,
papildināta ar 24. dienas kārtības punktu — pār-
grozījumu, likumā par dažu noziedzīgu nodarījumu
pastiprinātu apkarošanu. Iebildumu pret dienas kār-
tību nav? Dienas kārtība pieņemta. —

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi. —

Vispirms man jāziņo Augstajam namam par pār-
maiņām Saeimas deputātu sastāvā. Pēc Vidzemes
vēlēšanu apgabala Latvijas sociāldemokrātu strād-
nieku partijas kandidātu saraksta Nr. 3 ievēlētais Sa-
eimas deputāts Fēlikss Cielēns ir paziņojis, ka viņš ar
š.g. 1. jūliju atsakās no sava Saeimas deputāta man-
dāta. Tā paša saraksta nākošais kandidāts Nikolajs
Kalniņš ar š, g. 4. jūlija rakstu ir paziņojis, ka viņš at-
sakās pieņemt Saeimas deputāta mandātu. Vidzemes
velēšanu apgabala tā paša saraksta nākošais pēc Ni-
kolaja Kalniņa kandidāts Jūlijs Celms, kas ievēlēts
pēc Zemgales vēlēšanuapgabala Latvijas sociāldemo-
krātu strādnieku partijas kandidātu saraksta Nr. 3,
ar š. g.5. jūlijarakstu ir paziņojis prezidijam, ka viņš
atsakās pieņemt mandātu Vidzemes vēlēšanu apga-
balā un patur savu līdzšinējo Saeimas- deputāta man-
dātu no Zemgales vēlēšanu apgabala. Saskaņā ar
likuma par Saeimas vēlēšanām 57. un Saeimas kār-
tības ruļļa 5. pantu Saeimas prezidijs ir uzaicinājis
tā paša saraksta nākošo pēc J. Celma kandidātu
Miķeli Rozentālu uzņemties Saeimas deputāta pie-
nākumus. Miķelis Rozentāls ar š. g. 5. jūliju rakstu
ir paziņojis, ka viņš pieņem Saeimas deputāta man-
dātu,

Sociāldemokrātu frakcijas uzdevumā deputāts
F. Menderis liek priekšā lauksaimniecības kommisijā
deputāta A. Buševica vietā ievēlēt M. Rozentālu. Ie-
bildumu- nav ? Šī pārmaiņa notikusi, —

Apspriešanā un nobalsošanā nāk pagājušajā sē-
dē deputātu V.Bastjaņa, F. Mendera, R. Dukura u. c.
iesniegtais priekšlikums:

„Uzdot valdībai pazemināt tagadējās maizes labības ie-
pirkšanas cenas 1933. gada ražai

rudziem uz Ls 15.72 kvintalā,
kviešiem uz Ls 17.21 kvintalā."

Vārds deputātam Bastjānim par šo priekšli-
kumu.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti! Mēs jau simtām reižu esam norādījuši uz tiem
nenormālajiem apstākļiem, kādi patlaban valda at-
tiecībā uz dārgo maizi un dārgo maizes labību, tā-
pēc es pie šī priekšlikuma motīviem negribu ilgi ka-
vēties.

Tagad jau, ir kādi 2—3 gadi no vietas noskaidro-
jies, ka maizes labības ražošanas pašizmaksa nav
tik augsta, kādas šobrīd ir noteiktas maizes labības
cenas. Pašizmaksu ir kalkulējušas dažādas organi-
zācijas vairākkārtīgi, un viņu vidējie aprēķini ir ap-
mēram tādi, kādi minēti mūsu priekšlikumā: ru-
dziem — ap 15 vai 16 latu un kviešiem: — ap
17 vai 18 latu kvintalā. Šinī gadā pašizmaksa būs
vēl zemāka, tāpēc ka ir kritušās darba algas- un kri-
tušās arī cenas tiem- priekšmetiem, kas vajadzīgi
lauksaimniecibā; tāpēc nekādā ziņā nevar sacīt, ka
pašizmaksa 1933. gada ražai varētu būt augstāka par
tiem skaitļiem, kādi šeit minēti.

Man, deputātu kungi, jāaizrāda jums, ka aug-
sto maizes labības cenu sekas ir — dārga maize.
Maizes cena, kuru mēs vēl līdz šim pavasarim vei-
kalos pirkām par 25 vai 26 santimiemkilogramu, ta-
gad sakarā ar augstajām cenām ir pacelta. Tagad

t
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nav vairs neviena veikala, kur normālu, ar piejau-
ku-miemi nepasliktinātu maizi varētu pirkt par 25
santimiem kilogramu. Tagad visur par maizi jā-
maksā 30 santimu, 32 santimi un_ pat_ vairāk par
kilogramu. Maizes cenu sadārdzināšanas bija saka-
rā ar to, ka privātie labības iepirkumi, kas bija Ie-
tāki par valdības iepirkumiem pagājušajā gada, ir
izsīkuši, un tagad maizniekiem' un vispār maizes ce-
pējiem jāķeras pie valdības labības. Valdības labī-
bas cenas, kādas tagad noteiktas, pieskaitot vel iz-
devumus par glabāšanu, tīrīšanu un žāvēšanu, ir _tik
augstas, ka tās maizes cepējiem neļaujot maizi pār-
dot par agrākām cenām; tāpēc maizes cenas esot
paceltas.

Kā jau mēs vairākkārt esam aizrādījuši, kad
šo jautājumu pārrunāja finanču, tirdzniecības un
rūpniecības kommisijā, kommisijā atzina, ka maizes
cenas nedrīkst pacelt augstāk par 25 santimiem' par
kilogramu; tad valdības pārstāvji atbildēja, ka tādā
gadījumā jāpazeminot cena tiem labības krāju-
miem, kas esot valdības noliktavās. Kopsummā viss
patēriņš līdz nākošajai jaunajai ražai valstij dotu
apmēram 1.000.000 latu zaudējumu. Kaut gan kom-
misijā ar. balsu vairākumu pieņēma lēmumu, ka mai-
zi nedrīkst sadārdzināt, tomēr to sadārdzināja, un
valdība līdz šim laikam nav spērusi nekādus soļus
pret maizes cenu pacelšanu.

Ja 1932. gada ražai bija augstas cenas, tad
skaidrs, ka 1933. gada ražai, ja nepieņemsim šo
priekšlikumu — uzdot valdībai maizes cenas pa-
zemināt —, cenas būs vēl augstākas un, varbūt,
pat pārsniegs tās cenas, kas ir šobrīd. Ievērojot to
apstākli, ka maize ir pamata produkts, ka atkarībā
no maizes cenām nostabilizējas arī citupārtikas vie-
lu cenas, un, ja ir augstas maizes cenas, tad tas rada
dzīves dārdzību, ir nepieciešams maizes cenas
pazemināt. Pirmkārt, jāgādā par to, lai maize bū-
tu lēta, lai arī tie, kam nav darba, vai kam jāstrādā
par ļoti mazu atalgojumu, varētu maizi nopirkt, un,
otrkārt, jāgādā par to, lai valdība bezdarbniekiem
izdalītu maizi par velti. Mēs iesniedzām abus šos
priekšlikumus, un šodien uzturam priekšlikumu par
maizes labības cenu pazemināšanu.

Varbūt, deputātu kungi, pēc manis- nāks lielo
zemnieku pārstāvji un centīsies pierādīt, ka maizes
labības cenas, kuras mēs liekam priekšā pieņemt, ir
par zemām. Kungi, jūs šodien varat pārliecināties,
ka šī gada rudzu un kviešu raža būs- ļoti laba, ka tas
daudzums, ko ievāks šogad, nebūs mazāks par pa-
gājušā gada daudzumu; tāpēc lauksaimniekiem, kas
vispār ved tirgū un pārdod maizes labību, tās paš-
izmaksa būs vēl mazāka. Tie ir tikai lielsaimnieki
un tikai tādi, kam ir laba rudzu un kviešu zeme. Vi-
ņu pašizmaksa ir zem vidējās. Pašizmaksa ir dār-
ga un pārsniedz manis minētos skaitļus tikai saim-
niecībās ar ļoti sliktu zemi, vai sik- un mazsaimnie-
cībās. Šīs saimniecības — ne viena ne otra kate-
gorija — labību tirgū neved un to nepārdod. Šīs
saimniecības vispār maizes labību neražo tirgum, vi-
ņas to patērē pašas; tirgū ved un pārdod maizes
labību tikai saimniecības, kurām ir ļoti laba zeme,
un lielsaimniecības. Tāpēc vispirms Zemgales liel-
saimnieki, daļa Kurzemes un Vidzemes lielsaimnieku
ir ieinteresēti augstās maizes labības- cenās; tur-
pretim citas saimniecības Vidzemē, Kurzemē un
Zemgalē, tāpat visa Latgale nav ieinteresēta augr
stās maizes labības cenās. Gluži otrādi: šie ap-
gabali visi sauc pēc lētām maizes cenām.

Kā mēs vairākkārt šeit ar skaitļiem esam pierā-
dījuši, augstas maizes labības cenas interesē 1k vai
V« visu Latvijas lauksaimnieku; % vai 4/s Latvijas
lauksaimnieku nav ieinteresēti augstās maizes labī-
bas cenās. Uzturot līdz šim augstas maizes labības
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cenas, nodarām pārestību ne tikai pilsētu iedzīvo-
tājiem-strādniekiem un amatniekiem, bet arī lielai
lauksaimnieku daļai, kas- maizes labību tirgū neved,
bet nākam pretim mazai grupai lauksaimnieku — tu-
rīgo lauksaimnieku,kam ir laba zeme un labi iekoptas
ēkas. Šeit mēs pārmaksājam vismaz 10 miljonu latu
gadā pret pašizmaksu. Ja ņemsim: tirgus cenu- pār-
maksā būs 20.000.00 latu._

Vai jus varat iedomāties tadu stāvokli, ka šo-
brīd, kad valstī ir tik liels bezdarbs pat vasaras lai-
kā, kad tik grūti apstākļi ir lielai iedzīvotāju daļai
pilsētās un laukos, šiemiedzīvotājiem ar saviem gra-
šiem jāsedz pārmaksās lielajiem 1 lauksaimniekiem'?
Tāds stāvoklis jālikvidē steidzamības kārtā. Šī ie-
mesla dēļ mēs bijām spiesti nākt šodien ar priekšli-
kumu — steidzamības kārtībā pazemināt 1933. ga-
da ražas maizes labības cenas. Mūsu ierosinājums
vairāk kā gadu gulēja kommisijā. Mūsu ierosinā-
jumu izlaida cauri tikai finanču un budžeta kommi-
sijās, ar nolūku aizkavējot to lauksaimniecības- kom-
misijā. Tāpēc tas nolūks, kas mums bija sākumā —
lai pati Saeima izlemtu šo jautājumu, nav izdevies.
Lielsaimnieku aprindas liek šķēršļus, un šo likum-
projektu neliek dienas kārtībā.

Ievērojot to, ka šeit Saeimā sēd ari sīksaimnie-
ku pārstāvji, un ka šo pārstāvju skaits ir diezgan
liels, var cerēt, ka šodien mūsu priekšlikumu pie-
ņems un uzdos valdībai 1933. gada ražas labībai pa-
zemināt cenas, lai līdz ar to varētu pazemināt arī
maizes cenas- par 5—6 santimiem kilogramā. Tu-
rīgiem cilvēkiem šie 5—6 santimi par kilogramu ne-
spēlē nekādu lomu, bet strādniekiem, kas mēnesī
saņem' 50—60 latu, un kam jāuztur ģimene, šie 5 vai
6 santimi ir ļoti svarīga lieta. Pēc mūsu aprēķina
mūsu priekšlikumam vajadzētu dabūt vairākumu";
bet redzēsim, vai šis vairākums aizstāvēs savu vē-
lētāju intereses un balsos par mūsu priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kiršteinam.

K_. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Maizes labības monopola likums,
ko pieņēma uz mūsu frakcijas ierosinājumu, ir devis
tautai daudz, bet tādā veidā, kādā to tagad piemēro
dzīvē, ar lielām pārmērībām, tas ir pārvērties ne
tikai patērētājiem, bet arī lauksaimniekiemi par ra-
žošanu graujošu likumu. Cenas, kas ir noteiktas pēr-
najā gadā, ir nesamērīgi augstas. Maize taču ir gal-
venais un pirmais patēriņa priekšmets, bet tagad tā
ir kļuvusi' tik dārga, ka ir dārgāka pat par gaļu. Es
te nemaz nerunāju par baltmaizi; arī rupjā maize ir
dārgāka par teļa gaļu, tāpēc patērētājam nav izde-
vīgi, un viņš arī nav spējīgs maizi pirkt, un viņš mai-
zi atvieto ar dažādiem surogātiem un gaļu. Patei-
coties šim apstāklim, maizes patēriņš ir ļoti sama-
zinājies. Pēc vairāk aprēķiniem- mūsu kompetentās
tautsaimnieciskās aprindās maizes patēriņš ir krities
apmēram par 25%. Nomalēs, kur dzīvo nabadzīgāki
cilvēki, sevišķi Latgalē, ēd pelavu maizi; maizei
jauc klāt pat linsēklas, jo tīru maizi nav iespējams
nopirkt. No tā cieš ne tikai pilsētas iedzīvotāji, bet
arī daļa lauku iedzīvotāji, kuri paši nespēj ražot mai-
zi pārdošanai.

Sakarā ar maizes labības patēriņa krišanos, sa-
protams, var ātri iestāties pārprodukcija, jo visi da-
ti rāda, ka pārmērīgās cenas ir ārkārtīgi paaugstinā-
jušas produkciju. Ja rudzu sējumu platība nav vēl
sevišķi cēlusies, tad kviešu sējumu platība, kā izrā-
dās, pēdējos 3 gados—no 1929. gada līdz 1932..gadam
— ir cēlusies vairāk kā par 40.000 ha. Ja pagāju-
šajā gadā uz_ rudens pusi bija runa par to, ka mums
labība vēl būs jāieved, sevišķi kvieši, tad tagad iz-
rādās, ka tas tā nav, ka kviešu krājumu būs pietie-
koši, bet rudzi lielos apmēros paliks valdības nolik-
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tavas. Ta ka šogad raža ir krietni liela, tad ir skaidrs,
ka jau šogad var rasties tāds stāvoklis, ka valdība
nespēj uzpirkt visu _labibuVarbūt, arī privātie tir-
gotāji var nonākt tāda stāvoklī, ka viņi nespēs vi-

. su labību uzpirkt. Skaidrs, ka tad labības atlikums
tiks pārdots par Ietu cenu, un visa tā laukkopības
aizsardzība, kas buveta uz labības monopola likumu,
sabruks.

Vienīgā ieeja ir — atsacīties <no demagoģi-
skiem pārspīlējumiem, no pārsolītām cenām un pār-
iet uz mērenam cenām. Regulēt sējumu platību un
maizes labības ražošanu bus ļoti- grūti. Tas nav tā
ka ar cukurbietēm, kur ir tikai viens noņēmējs —
cukura fabrikas. Šeit apstākļi ir pavisam citādi. Tā-
dēļ, ka teicu, paša labības monopola labā un pašu
lauksaimnieku labā vajadzētu ieturēt visiem lietde-
rīgu politiku un no pārmērības- pāriet uz mērenākām
cenām.

No otras puses tas ir dibināti vēl tādēļ, ka to
prasa arī tīri tautsaimnieciski aprēķini. Arvien
mums tiek kaldināts ausīs un arī likumā ir minēts,
ka vajaga lauksaimniekiem saņemt pašizmaksas ce-
nas. Arī mēs pret to neceļam: un nevaram: celt ie-
bildumus ; bet ja salīdzināmi pašizmaksas cenas, kā-
das ir_ bijušas šinīs gados, ar tām cenām, ko valdība
maksa, tad redzam, ka ir liela starpība. Tā par
kviešiem cena ir bijusi ap 40% lielāka, nekā ir bi-
jusi pašizmaksa. Par rudziem pārmaksā nav tik lie-
la, bet par kviešiem tā ir par daudz liela. Piemēram
pagājušajā gadā kviešu pašizmaksa ir izrādījusies
pat zemāka par rudzu pašizmaksu, bet cena rudziem
ir bijusi par_25% zemāka, t. it par V* daļu. Tā nu pa-
tiesi ir ārkārtīga pretimnākšana dabas apveltītiem
auglīgāko zemes gabalu īpašniekiem, sevišķi Zem-
gale. Tāda kārtā valdība vienam 1visbagātākajam
valsts apgabalam dod pārmērīgi lielas piemaksas.

Tāpat mums šķiet, ka ir ārkārtīgi nepareiza un
nedibināta prasība cenas noteikt par vairāk gadiem
uz priekšu, piemēram pašizmaksu noteikt 2 līdz 3
gadiem uz priekšu. Jūs, kungi, sevišķi agronomi,
kas šeit_Saeimā_ sēžat, ļoti labi zināt, ka pašizmaksa
vispirmām _kārtām ir atkarīga no ražas lieluma, kas
mušu zemē, diemžēl, svārstās- ļoti plašos apmēros.
Ja ņemam pēdējos 3_ gadus, tad, piemēram:, rudzu vi-
dēja raža _1931. gadā ir bijusi 6,5 kvintali, turpretim
1932. gadā — gandrīz 19 kvintalu no hektāra, t. i.
trīsreiz lielāka. Kā tad nu var noteikt vienādas ce-
nas par vairāk gadiem uz priekšu? Tas taču ir pil-
nīgi neiespējami! To gan var darīt tikai politiskas
dēmagoģijas nolūkos. Ja 1931. gadā noteiktā cena
nebija par augstu, bet gan par zemu, tad 1932. gadā
tā ir bijusi par augstu, un it sevišķi 1930. gadā tā
ir bijusi' ļoti par augstu. Šogad pēc ražas apmēriem
noskaidrojas, ka tagad noteiktā cena stipri pārsniedz
pašizmaksu.

Mūsu frakcija nemaz negrib atņemt lauksaim-
niekiem šo pašizmaksu, bet taisni otrādi — grib
viņiem to dot. Pēc mūsu pārliecības un pēc mūsu
aprēķina taisnīga cena, ko mēs- ari liekami priekšā
Augstajam- namam pieņemt, būtu rudziem — Ls
18.— pa_ kvintalu un kviešiem — Ls 21.—. Var-
būt kviešiem arī tas ir drusku par augstu, bet mēs
negribam tik krasu samazinājumu. Balto maizi vai-
rāk ēd turīgākie cilvēki. Ja Augstais nams pieņem-
tu šīs proponētās cenas — Ls 18.— un Ls 21.—,
tad šis jautājums būtu pilnīgi taisnīgi nokārtots, kas
nāktu par labu kā patērētājiem:, tā arī ražotājiem.

Pilnīgi nepareizs ir viedoklis, ko te izteica zem-
nieku savienības pārstāvis Birznieks. Viņš izveda
tādu teoriju, ka mums vajagot atbalstīt tos lauksaim-
niekus, kam esot visekstensīvākā saimniecība un
kam> pašizmaksa iznākot visaugstākā; uz tiem va-
jagot orientēties. Es domāju, Birznieka kungs, ka

Krājumā Saeimas StenoKrafn
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

ar tādam lietam Jūs varat nākt kaut kur tautas sa-
pulce, bet mēs šeit labi apzināmies, ka ar visiem tiem
lauksaimniecības aizsardzības likumiem... (/. Birz-
nieka starpsauciens.) — To Jūs te klāstījāt un par
tadu lietu uzstājaties, ka samaksājot tikai vidējo ce-
nu, bet mazākie nedabūjot pat pašizmaksu. (/. Birz-
nieka starpsauciens.) Citādi es Jūs nevarēju sa-
prast, Birznieka kungs.

Es domāju, ka Jūs paši sapratīsit, ka mums jā-
cenšas panākt pašizmaksas samazināšanu. Visas
cietas cenas un piemaksas ir zināma prēmija par
centību. Mums ar šiem likumiem nav jācenšas lauk-
saimnieku iemidzināt, bet gan jāpanāk, lai viņš cen-
šas ražot letak un labāk. Tā šai lietai jāpieiet. Tā-
pēc mums jāvadās nevis no augstākās pašizmaksas,
bet no vidējas vai pat zemākās faktiskās pašiz-
maksas.

_ Aiz_ visiem šiem motīviem — es vēlreiz gribu
atgādināt, ka nevis aiz ļaunuma pret lauksaimnie-
kiem, Jbet visas lauksaimniecības lietas nostiprināša-
nas deļ un aiz tīri tautsaimnieciskiem pricipiem, mēs
ceram, ka šodien Augstais nams šo lietu noregulēs
un pieņems mūsu priekšlikumu. Sevišķi es ceru, ka
arī Latgales partijas, kas bieži vien mēdz pārmest,
ka viņu. pilsoņiem uz pavasara pusi esot gandrīz vai
bads jācieš, šoreiz sapratīs, ka viņām jāievēro savu
velētāju viselementārākās prasības. Mēs iesnie-
dzam savu mēreno priekšlikumu un ceram, ka Aug-
stais nams to šodien pieņems.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Matisonam.

A. Matisons (strādnieku un zemnieku frakcija):
Tagadējais maizes labības monopols galvenam kār-
tam ir_ avots bagāto lielsaimnieku kabatu pildīšanai
uz strādnieku, sevišķi laukstrādnieku un nabadzīgo
sīkzemnieku un zvejnieku rēķina. Labību spēj ra-
žot pārdošanai tikai lielsaimniecības, kuras ir no-
stādītas uz racionāliem pamatiem. Šeit pie valsts
budžeta Bērziņa kungs nāca ar datiem, ka procen-
tuāli jaunsaimnieki nododot maizes labību visvairāk.
Man jāapstrīd šie viņa dati. Man ir zināms, ka jaun-
saimnieki, varbūt, skaitliski- vairāk nodod labību, bet
ne pec vairuma. Jaunsaimnieki nodod tikai dažus
kvintalus, turpretim, lielsaimnieki nodod tonnām, pat
veseliem vagoniem. Tā tad galveno svara daļu no-
dod lielsaimnieki.

Maizes labības monopols, tāpat kā sviesta, be-
kona, linu u. c. piemaksas ir tikai lielsaimnieku ka-
batu pildīšanai. Ja, varbūt, arī mazs procents jaun-
saimniekaved tirgū maizes labību, tad viņi ir spiesti
to darīt tādēļ, ka viņiem- kaut kur taču vajadzīgs
ņemt līdzekļus nodokļu samaksai, parādu kārtošanai,
un savam personīgām dzīves vajadzībām. Jaun-
saimnieks, vedot tirgū maizes- labību, ir spiests mājā
savai ģimenei atstāt cūku labību; viņš spiests gal-
venam kārtām pārtikt no kartupeļiem, lai tādējādi
varētu valdībai pārdot labību, un atstāt mājā iztikai
mazvērtīgus surrogātus.

Mūsu prasība būtu — ne tikai pazemināt
maizes labības cenas, ko .liek priekšā sociāldemo-
krāti, bet, ievērojot tagadējos lielos maizes labības
krājumus, bezdarbniekiem, kam nav darba, no valsts
labības noliktavām- izsniegt maizi par brīvu. Mēs
neticam, ka tagadējais Saeimas, vairākums pieņems
sociāldemokrātu priekšlikumu pazemināt maizes la-
bības cenas,_ jo, paļaujoties uz sīkzemnieku un jiaun-
saimniekuparstāvjiem' tagadējā Saeimā, mums nav
ne mazākas illūzijas. Tagadējie tā saucamie jaun-
saimnieku un sīkgruntnieku pārstāvji neaizstāv jaun-
saimnieku un sīkgruntnieku intereses, bet gan vi-
sumā iet lielsaimnieku pavadā.. Atbalstot lielsaim:-
nieku intereses, viņi katra vietā balso pret mūsu pra-
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sībarra, pret mūsu iesniegtiem likumprojektiem, pret
katru mūsu priekšlikumu radikāli uzlabot jaunsaim-
nieku un sīkgruntnieku stāvokli. Ja maizes labības
cenas turpmāk nepazeminas, tad tuvākos gados mēs
nonāksim pie tā, ka tagadējo sviesta cenu sabruku-
ma dēļ lielsaimnieki galvenā kārtā pāries uz maizes
labības ražošanu. Maizes labības Latvijā saražos tik
daudz, ka tās nebūs, kur likt. Otrkārt — ja pastāvēs
augstās maizes labības cenas, tad, lai gan būs ārkārtī-
gi lieli maizes labības krājumi, bezdarbnieki būs spie-
sti mirt badā; tāpēc mēs balsosim, par sociāldemo-
krātu iesniegto priekšlikumu — maizes labības ce-
nas pazemināt līdz Ls 15.72 par kvintalu rudzu un
Ls 17.21 par kvintalu kviešu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kallistratovami.

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krievi-
ski).*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Birzniekam.

J. Birznieks (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie deputātu kungi! īsos vārdos gribu atbildēt
Kaļļistratova kungam.

Viņš, runādams šeit arī Latgales zemnieku vār-
da, teica, ka latgaliešiem neesot nekādas vajadzības,
nekāda iemesla, pat nekāda saprāta atbalstīt tagadē-
jasmaizes labības cenas. Jābrīnās par Kaļļistratova
kunga lielonaivumu, ja viņš iedomājas, ka zemnie-
kiem var but ārkārtīgi daudz laimes-, ja zemnieku ra-
žojumiem ir ļoti zemas- cenas. Kaļļistratova kungs,
Jus taču, runājot par Latgali, teicāt ka latgaliešiem
pietiekot maizes tikai līdz ziemsvētkiem. Sakait,
vai pec ziemsvētkiem tiem cilvēkiem maize vairs
nav vajadzīga! Ja viņiem maize nepieciešama arī
pec ziemassvētkiem, tad taču tā nevar izteikties.
Tas, ka Latgalē maizes pietiek tiki līdz ziemsvēt-
kiem, liecina, ka tur zeme nedod iespēju izaudzēt
pietiekoši daudz maizes labības. Tādā kārtā Lat-
gales zemnieki netiek pilnā mērā nodarbināti, un vi-
ņi meklē darbu ārpus savām saimniecībām.

Kaļļistratova kungs, ja Jūs gribat visiem zem-
niekiem, kas ražo rudzus un kviešus, atņemt ienā-
Kumus, vai Jūs domājat, ka tad latgaliešiem būs ie-
spējams atrast darbu_ ārpus savas saimniecības?
Vai jus domājat, ka Jūs ar to ko vinnēsit? Ticiet,
ka Jus vairāk zaudēsit. Zemgales, Vidzemes un
Kurzemes saimnieki nevarēs maksāt latgaliešiem' par
darbu tadu algu

^
kādu viņi maksā tagad. Ja maizes

labības cenas bus augstas, zemnieku līdzekļi būs lie-
lāki. Tāpēc Jums šeit nav jācīnās- kopā ar sociāl-
demokrātiem, kuriem, bez šaubām, ir citas intere-
ses, nav jāpalīdz viņiem sagraut zemniecības ienā-
kumus. _ Ja_ jus- domājat, ka Latgale pašreiz atro-
das tāda stāvoklī, ka viņai maize jāpērk, tad mana
pārliecība ir tāda, ka, pastāvot_ tagadējām maizes
cenām, ir tikai dažu gadu jautājums, ka tad, kad
visas Latgales šņoru zemes būs sadalītas atsevišķās
saimniecības, Latgale varēs iztikt pati ar savu mai-
zi. Jākonstatē, ka pēdējos gados Latgale izaudzē
sev maizi jau pietiekoši liela daudzumā.

Ja Bastjaņa kungs domā, ka maizes labības ce-
nas ir pazemināmas tik tālu, kā šeit_ minētie skaitļi,
tad mums par to sevišķi nav jābrīnās; mēs pie tā
esam pieraduši, mēs to esam jau noskaidrojuši un
zinām ari sociāldemokrātu viedokli: — tāpēc mēs vi-
ņus varam saprast._ Mēs esam brīdinājuši sociālde-
mokrātus un brīdinām arī šodien, ka, pārāk aizrau-
joties ar zemam cenām, patērētājiem tomēr daudz
nekas nav līdzēts. Mēs Bastjaņa kungam piekrītam,

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

ka pārmērīgi augstas maizes cenas uzturēt nav labi;
bet ja meklējam iemeslus, kas labības biroju traucē
pārdot labību par tādu cenu, ka rudzu maizi mazu-
ma varētu pārdot par 25 santimiem kilogramu, tad
redzam, ka te nav vainojama tikai dārgā labība vien,
bet ir arī citi apstākļi, kas maizi sadārdzina. Nekur
neviena valsts iestādē nav novērojama tāda parā-
dība, ka par rīcības kapitālu būtu jāmaksā procenti,
bet mušu labības birojam, labības monopolam jā-
maksā samēra augsti procenti; tā piemēram ieprie-
kšēja gada procentos ir samaksāts vairāk kā mil-
jons latu, un šogad pieņemtajā budžetā šai vajadzī-
bai ir paredzēti kādi 900.000 latu. Tik lielu summu
labības monopols maksa Latvijas bankai par naudu,
ar ko tas operē. Man_ šķiet, ja labības monopolam
valsts līdzekļus dotu tāpat, ka citiem uzņēmumiem,
tad droši vien maizi varētu pārdot par 25 santimiem
kilogramu. Luk, tā vajadzētu pieiet šai lietai!

Ja pieejam lietas pašreizējiem, apstākļiem, tad
vai tiešam-ir ta, ka par rudziem maksā Ls 216.— par
tonnu un par kviešiem Ls 270.—? Mēs, kungi, zi-
nām,, ka labība, ko iepērk no lauciniekiem, nav tā
labība, kam statistiska pārvalde izrēķinājusi pašiz-
maksu. Labības monopola pieņemtā labība ir tik
augstas kondīcijas, kādu nekad nepērk maizes la-
bībai. Kas ir izsaucis šo augsto kondīciju? Valdī-ba, lai neu-pirkt^sliktu labību, lai tā nebojātos, kadta ilgāk jāuzglabā, ir noteikusi loti zemu ūdens, bet
augstu tīrības, procentu pie nodošanas valdībai; tā-
pēc ari cenas ir noteiktas augstākas nekā faktiski
lauksaimnieki saņem.

Ja paskatāmies, kādi ir pagājušā gada caurmē-
ra skaitli, cik Jauksaimnieki ir saņēmuši par labību,
tad par nekaltētu labību pagājušajā gadā ir maksāts
Ls 194.72 par tonnu vai Ls 19,47 par kvintalu, un
par kaltētu labību ir samaksāts Ls 21.20 par kvin-
talu. Ta tad redzam, ka par labību ar augstu tīrību
tiek maksāta cena, ko demokrātiskais centrs arī paš-reiz gandrīz liek priekša.

. Bet ja nu pieejam lietai no tiesiskā stāvokļa un
gribam respektēt valdības izdotos noteikumus, uz
kuriem ir dibinājušies jūdzu audzētāji, ja pastāv1932, gada likums, kura ministru prezidents Skuje-
nieka kungs un zemkopības ministris Gulbja kungs
nosaka. 1.933. gada ražai cietas cenas, es domāju,
būtu augstāka mēra netaisni, ja tagad gribētu at-
ņemt lauksaimniekam,_kurš ir dibinājis savu kalku-
lāciju uz šīm noteiktajam cenām, viņa ienākumus un
izjaukt viņa kalkulāciju. {Ķ. Kiršteina starpsau-
ciens.)

Kiršteina kungs, algas nav tik lielā mērā sama-
zinātas, Tas algas, ko saņem valsts ierēdņi, nav tās,
kas noteic visujvalsts iedzīvotāju dzīvi; tās ir vai-
rāk privāto cilvēku algas. Vai Jūs, Kiršteina kungs,
nemaz nezināt, ka_ šo prīvāto cilvēku algas samazi-
nātas daudz vairāk nekā valsts darbinieku algas?
Mēs negribam priecāties un jūsmot, ka valsts dar-
biniekiem algas samazinātas, bet jāietur taču zināms
samērs. Tas ir tas iemesls, kāpēc šogad, nepazemi-
not kondīciju labībai, labības cenas nav iespējams
pazemināt.

Ja paskatāmies, kādas pēdējos 6 gados ir biju-
šas labības pašizmaksas cenas, tad izrādās, ka zie-
māju pašizmaksas caurmēra cena ir Ls 26.20 ru-
dzjem un Ls 23.81 kviešiem par_ kvintalu. Tā tad
mes redzam, ka rudzu cenas stāv stipri zem paš-
izmaksas. Kiršteina kungs man pārmet, ka es esot
it ka ieteicis Augstajam namam savā runā pie Zem-
kopības ministrijas budžeta, ka par pamatu jāņemot
ekstensīvo saimniecību pašizmaksas cenas.

j<iršteinakungs, es tikai garāmejot aizrādīju, ka
sociāldemokrāti arvien saka — un arī Jūs sakāt —,
ka vienīgi bagātie saimnieki izmantojot valsts pie-
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maksu polītiku. Es toreiz teicu: vai tad tiem trūcī-
gajiem zemniekiem, kur dzivo uz sliktas zemes —
vai tiem nav vajadzīgs eksistēt? Jūs ar varu gri-
bat atņemt viņiem palīdzību, kuru viņi tagad saņem.
(Ķ. Kiršteina starpsauciens.) No kā tad viņi dzīvo?
Vai tad tas 111.000 saimniecības, kas nodod labību
valstij,, ir tikai Zemgales, Kurzemes un Vidzemes
turīgas saimniecībās? Nepavisam nē! Tur ir arī
vairāk desmit tūkstošu sliktu saimniecību, un ru-
dzus taču audzē taisni sliktās saimniecības.

Nav patiesība, ka pārmaksās būtu augstākas,
neka ir labības pašizmaksa. Tādi apstākļi patiesībā
nav. Protams, var jau izrēķināt dažādi, var paņemt
vienu Zemgales saimniecību — vai nu Lielvircavas,
Zaļenieku, vai ari kādu saimniecību Jelgavas-, vai
Bauskas pagastos <— tur, varbūt, caurmērā iznāks
tāds skaitlis; bet ja ņemsit caurmēra skaitli pa visu
Latviju, tad tagadējā pašizmaksa pie tagadējās la-
bības kvalitātes ir stipri minimāla.

Ja nu jūs gribat, lai labības cenas tiktu samazi-
nātas, lai maizi varētu pirkt par 25 santimiem kilo-
gramu, tad gan būtu jāiet tas ceļš, ko mēs esam li-
kuši priekšā budžeta kommisijā, proti — jāatsvabi-
na labības monopols no procentu maksājumiem par
ieguldīto kapitālu; tad to būs iespējams izdarīt pil-
nos apmēros.

Kiršteina kungs vēl teica, ka labības monopola
likums esot pilnos apmēros demokrātiskā centra iz-
gudrojums, un tāpēc demokrātiskajam centram pie-
nākoties visa godināšana un visas labās atsauksmes
par to, ko šis labības monopola likums devis laukiem

Kiršteina kungs, ja atmiņa Jūs neviļ, tad labības
monopola likuma virsraksts gan ir palicis no Jums,
bet saturs — šī likuma saturs gan būs nācis no citu-
rienes un taisni no tiem, kas izdeva likumu par la-
bības tirgus regulēšanu. (/.Breikšs no vietas: „Ne-
patiesība, Birznieka kungs!") Vai Jūs, Breikša
kungs, neatceraties, ka jūsu projektā bija daudz kas,
bet tikai trūka tā, kas valdībai uzliek par pienākumu
obligātoriski uzpirkt iekšzemes labību. Bez šaubām,
viņa to uzpērk! Valdībai obligātoriski jāuzpērk la-
bība. Cik viņai piedāvā, tik viņa uzpērk. To viņa
dara (starpsauciens.) Jūs to neprasījāt!

Jūs domājat, ka tas ir jūsu nopelns, ka tagad la-
bību vairs neieved no ārzemēm. Jūs- domājāt, ka
tas ir monopola nopelns. Kiršteina kungs, tā nav!
Vai Jūs neatminaties, ka Jūs bijāt starp tiem runā-
tājiem, kas teica, ka ja toreiz — 1930. gadā no ār-
zemes ievestajiem rudziem būs jāpiemaļ klāt 50%
vietējās labības, tad notiks tas, ka vienkārši pietrūks
maizes, ko pārdot vietējā tirgū. Mēs tanī laikā gri-
bējām izdot tādus maizes labības tirgus regulēša-
nas noteikumus, ka jāieved 80% vietējās labības pie-
malums. (Starpsauciens.) — Šinī gadījumā Jūs Du ?
binu varat pilnīgi likt mierā! Viņš nekad mums ne-
kādas direktīvas nav devis-, un tās ari nekad netiks
uzklausītas, joari Jūs tik pat labi protat viņujzman-
tot savai programmai un savās vajadzībās kā ikvie-
na cita frakcija; tāpēc mums vienam otram to pār-
mest nepavisam nenākas,

Vienkārši aiz bailēm, lai toreiz patiešām nera-
stos neveikls stāvoklis — jo toreiz, kamēr noteiku-
mi vēl nebija stājušies spēkā, nebija zināms, vai vie-
tējā labība tirgū tiks piegādāta pietiekošos apmēros
—, vajadzēja lietu iesākt ar 50%, kā tas tanī laika
arī notika. Pēc tam mēs pamazām nonācām pie tā,
ka tagad jau vairāk kā gadu varam iztikt bez viena
ārzemes labības puda ievešanas. Ja jūs to pierak-
stāt sev par nopelnu, tad, Kiršteina kungs, jums tā
slava ir mazliet par lielu. Tas nav jūsu nopelns, bet
gan vairāk ir pierakstāms tiem, kas izdeva noteiku-
mus par labības tirgus regulēšanu un taisni nodibi-

nāja pirmos principus, uz kuriem tagad ir nodibināts
labības monopols.

Visu kopā saņemot un konstatējot pēc valsts sta-
tistiskās pārvaldes datiem, ka tagadējās cenas nepār-
sniedz pašizmaksu, šogad, Kiršteina kungs, mums ir
vēl par agru runāt par labības cenu pazemināšanu.
Neaizsteigsimies priekšā lietu norisei, bet operēsim
ar datiem, kas ir mūsu rīcībā. Ņemsim datus kaut
vai par 1932. un par 1930. gadu, 1930. gadā rudzi
maksāja Ls 18.—, turpretim 1931. gadā tie maksāja
jau otrtik — Ls 36.—. (Starpsauciens.) Redziet,
tur jau ir tā nelaime, ka mūsu laika apstākļi rada ne-
ražas! Rudzi sakrīt veldrē, un ja rudzi ir sakrituši
pārmērīgā veldrē, tad , tas ir tas pats kas neraža.
Rudzu sadīgšana nozīmē apmēram 10%—15% ma-
zāku ražu. Izredzes uz rudzu ievākšanu šodien ne-
pavisam vēl nedod kādu garantiju, ka rudzu raža
līdzināsies 1930. vai 1932. gada ražai. Es domāju,
ka būs jāpaliek pie agrākās augstās kondīcijas.

Mumsnevajaga pāriet uz tādu recepti maizes
cepšana, kādu ieteic Kaļļistratova kungs, proti — ka
vajadzētu iepirkt miežus un tos piemalt maizei. Tas
Ir pavisam nevajadzīgi. Latgalē tik pat labi var iz-
audzēt rudzus kā miežus,, vajaga tikai piespiesties
to izdarīt — augustā vai septembrī iesēt sēklu, tad
nākošajā gadā būs tik pat daudz rudzu kā miežu.
Nepavisam nevajadzēs dot patērētājam tādu preci,
kādu viņš negrib. Lauksaimnieka interesēs ir dot
tādu preci, lai patērētājs to varētu patērēt ar prieku
un lielākā daudzumā. Mēs varam izaudzēt labus
rudzus, bet par tiem jāmaksā tāda cena, kādu val-
dība ir noteikusi 1932. gada rudzu ražai. Tādēļ ne-
satricinot šo cenu, jāatrod līdzekļi labības uzpirk-
šanai (labības monopolam, operatīviem izdevumiem)
bez procentiem. Tad maizes cepēji varēs maizi pār-
dot par 25 santimiem kilogramu.

Mēs balsosim pret katru maizes labības cenu
pazemināšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Firksam.

V. Firkss (vācu baltiešu frakcija; runā vā-
ciski) :*) Deputātu kungi! Vai mūsu maizes labī-
bas cenas ir par augstām, vai nav, tas mums šodien
nav jāizšķir. Tomēr nepavisam nav pielaižams, ka
gada sākumā lauksaimniekiem viņu ražotai maizes
labībai nosaka noteiktas iepirkšanas cenas, bet gada
beigās.kad ražu drīz būs jāsāk ievākt, tās pazemi-
na. Tā taču ir vienkārša apmānīšana. Lauksaim-
nieks visus savus darbus ir iekārtojis tā un visus sa-
vus aprēķinus dibinājis uz to, ka viņš par sava dar-
ba augļiem saņems noteiktas, valdības nodrošinātas
cenas. Ja šo cenu nodrošināšanuneievēro, un cenas
pazemina, tad jāzūd katrai ticībai valdības solīju-
miem, kas pie tam dibinās uz spēkā esoša likuma;
valdības prestižs no tā smagi cietīs.

Vācu frakcija balsos pret sociāldemokrātu
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm.

P. Zālīte (prof. Baloža darba partija): Godātie
deputātu kungi! Senatnē 7 pilsētas cīnījās par godu
būt Homēra dzimtenei; tagad mūsu Saeimā rodas
jautājums un sāk lauzt šķēpus par to, kurš ir bijis
tas, kas Latvijā ir ievedis vai vismaz mēģinājis ie-
vest monopolus. Es dzirdu, ka demokrātiskais centrs
saka, tie esot bijuši viņi. (Starpsaucieni.) Varbūt,
sociāldemokrāti domās, ka viņiem uz to lielākas tie-
sības, lapat, varbūt, domās daži citi. Es domāju,
esmu pārliecināts, zinu, ka tas nav neviens cits kā

»
*) Runātāja atreferējums,
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profesors Kārlis Balodis. (Starpsaucieni.) Neaiz-
skariet prof. Baloža nopelnus, ja monopola jautājums
ir nopelns. Es domāju, ka tas ir nopelns. Saeima
zina, ka profesors Balodis ir monopolu tēvs. (Starp-
saucieni.) Nepiesavinaities Baloža nopelnus! Sa-
kait, ka jūs cīnāties par Baloža ideju, tad es to sa-
pratīšu, bet nepiesavinaities viņa nopelnus sev!
(Starpsaucieni.) Daži sacīdami, ka viņi aizstāv mo-
nopolus, līdz ar to grib dabūt sev Baloža piekritējus.
(Starpsaucieni.) Nerotājieties ar citu spalvām! Ba-
lodis ir monopolu tēvs. To es uzsveru! Jautājiet
Dubinam un citiem žīdiem, kas Balodi apkaroja: vai
Balodis nav monopolu tēvs? Ja sociāldemokrāti
runā par Baloža idejām (starpsaucieni), viņi grib ra-
dīt naidu. (Starpsaucieni.)

Es konstatēju, ka pamatprasība zemkopībā ir:
lai zemkopji ražotu daudz un lēti. Valdībai jācen-
šas un jāgādā, lai varētu radīt tādus apstākļus, ka
lai mūsu zemkopji tiešām varētu daudz un lēti ra-
žot. Tas atkarājas no pareizas valsts apsaimnieko-
šanas.

Runājot par maizes labības cenu jautājumu, par
pašizmaksu, arī par šo jautājumu nopietni jāpadomā.
Kiršteina kungs cenu un pašizmaksas jautājumam
piegāja no pareizā viedokļa. Kiršteina kungs aizrā-
dīja, ka tas atkarājoties no daudz un dažādiem! ap-
stākļiem: no ražas, no gaisa, no klimata, kādā labī-
bu —? kviešus un rudzus ievāc. Protams, ievācot
ražu nepareizi vai nepareizā laikā, to ļoti lielā mērā
var sabojāt. Tas- bieži vien notiek pat Kurzemē, kur
apstākļi vislabākie. Arī uz to valdībai jāgriež no-
pietna vērība, lai vecsaimnieki un jaunsaimnieki
ražu ievāktu pareizi un pareizā laikā. Lai labība
nesapūtu, jāizvairās no labības samērcēšanas. Jā-
raud, redzot Kurzemē labus rudzu un kviešu laukus
nopļautus sapūstam, uznākot lietus periodam. To
jācenšas novērst, pļaujot īstā laikā. Ja jūs iepazī-
staties ar atsevišķām saimniecībām Kurzemē un
Zemgalē, tad redzat, ka, piemēram, Zaļeniekos ir
viena no labākām zemēm Latvijā, kas, kārtīgi ap-
strādāta, dod 10, 15, 20, 25 un pat 30 graudus kviešu
-un rudzu. Saprotams, ir gadījumi, kad blakus šādai
saimniecībai ir otra saimniecība, kur neatmaksājas
nekas, kur aug tikai nezāles. Kādu mērauklu, te pie-
liksim pašizmaksai? Viena no šīm saimniecībām
var ražot tikai ar zaudējumiem, nespēj pat samaksāt
darba algas, bet otra saimniecība blakus ar tādu pat
zemi dod iespēju nomaksāt nodevas, renti un labi
dzīvot pašiem: saimniekiem. Tāpēc vispirms jāiz-
pētī, cik liela ir pašizmaksa: vai tāda, kādu uzstāda
zemnieku savienība, vai tāda, kādu uzstāda dēm-o:-
kratiskais centrs vai sociāldemokrāti. Pašizmaksa
jānosaka, izejot no taisnīguma, bet ne no partiju vie-
dokļa. Mēs nevaram dibināties uz zila gaisa. Vis-
pirms tāpēc pašizmaksa jāizpētī.

Nevar ari cenas noteikt uz priekšu. Šinī ziņā
Kiršteina kungam taisnība. Kā mēs varam noteikt
cenas uz priekšu? Ja ari kvieši un rudzi ir labi
auguši, labi noziedējuši un attīsta labus graudus,
uznākot lietus periodam un ražu laikā nesavācot tā
aiziet bojā; kā tad lai noteic pašizmaksu? Ja val-
dībai būtu pilna kase naudas, tā ka viņa nezinātu,
kur to likt, arī tad, atlīdzinot pašizmaksu, no šāda
viedokļa skatoties, valsts kasi drīz vien iztukšotu.
Garantējot pašizmaksu, valdība tikai iekristu un no-
vestu valsti bankrotā. Tāpēc pašizmaksa jāizpētī,
cik tā liela. Tagadējā cena par kvintalu rudzu ir
21,60 latu, Kiršteina kungs liek priekšā maksāt par
kvintalu rudzu 18 latu. Rēķinot pudos-, tas iznāk 3
lati par pudu, Man liekas, deputātu kungi, ka tā
būtu pietiekoša cena. Kviešiem tagad pastāv cena
21 lati kvintalā. Deputāts Kiršteins liek priekšā 21

latu par kvintalu. Tas būtu 3,5_ lati par pudu. 3,5
lati par pudu kviešu šķiet maksāts diezgan. Ja iet
pāri par to, tad var balsot, tikai galvu kratot.

Tāpēc, ka šie jautājumi vēl nav izpētīti, es lūg-
tu mušu valdību šo jautājumu papriekš taisnīgi iz-
pētīt — ne no partiju viedokļa, bet no valsts vie-
dokļa, paceļoties pāri visām partijām,. Tikai tad mēs
varesiin spriest par to un pareizi balsot. Tagad
mums jābalso it kā uz zila gaisa, un ari es balsošu
it ka uz zila gaisa par augstāko maksu, kā tas te
priekša likts. Es pagaidām pievienošos zemnieku
savienības augstākai prasībai, kamēr šis jautājums
nav izpētīts. Tas, es saku, tomēr ir tikai pagaidām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Trofimovam.

S. Trofimovs (krievu zemnieku frakcija; runā
krieviski) :*)_ Krievu zemnieku frakcijas kā Latgales
pārstāves vārdā paziņoju, ka mēs balsosim par ta-
gadējam maizes labības cenām, tāpēc ka taisni pēc
pusotra mēneša sāksies tas laiks, kad zemnieki —
ne tikai tie, kam labība paliek pāri, bet arī tie, kam
tas pietrūkst — sāks pārdot rudzus, lai gūtu. sev ap-
grozības līdzekļus. Tagad mēs balsosim par paš-
reizējam rudzu un kviešu cenām, bet reizē ar to pa-
sakām, ka valdībai jārūpējas,Jai tad, kad zemnie-
kiem rudzi un kvieši bus jāpērk, to cenas būtu ze-
mākas.

Iesniegtais priekšlikums par maizes labības ce-
nu pazemināšanu, ja to pieņemtu, kā jau agrāk esmu
teicis, varētu sagādāt zemniekiem nepatīkamu stā-
vokli. Taisni gadu atpakaļ, kad zemnieki rudzus
seja, viņiem apsolīja vienas cenas, bet tagad, kad
tuvojas laiks, kad kviešu un rudzu raža būs jāsāk
ievākt un tie būs jāsāk pārdot, grib noteikt pavisam
citas, daudz_ zemākas cenas. Tā ir zemnieku mal-
dināšana; tāpēc man jāatgādina Latgales deputā-
tiem^ ka drīz — augusta un septembra mēnesī —
pienāks moments, kad Latgalē rudzus sāks pārdot
ari tie zemnieki, kam rudzu pārpalikuma nemaz nav,
lai iegūtu sev apgrozības līdzekļus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Sakām balsot! —

Deputāts
^

Kiršteins iesniedzis pārlabojumu de-
putāta Y- Bastjaņa, F. Mendera, R. Dukura u. c. ie-
sniegtajā priekšlikuma —?

lieku priekšā deputāta V. Bastjaņa u. c. priekšlikumā
skaitļa „Ls 15.72" vietā likt „Ls 18.—", skaitļa „Ls 17.21" vie-
tā likt „Ls 21.—".

Iesniegts priekšlikums —
deputātu V. Bastjaņa, F. Mendera u. c. priekšlikumu no-

balsot, izsaucot deputātus vārda.

Balsošana notiks, izsaucot deputātus vārdā. —
Abos priekšlikumos starpība ir tikai tā, ka te ir 2
dažādas cenas, proti — deputāts Kiršteins liek priek-
ša deputāta Bastjaņa u. c. priekšlikumā paredzēto
Ls 15.72 vieta likt Ls 18.— un Ls 17.21 vietā likt
Ls 21.—. Ta ka mes parasti balsojam papriekš ra-
dikālākos priekšlikumus, tad arī_ tagad, ejot šo ceļu,
vispirms, nobalsosim par deputāta Bastjaņa u. c.
priekša liktam cenām. — Tie, kas balso par depu-
tāta Bastjaņa u, c. priekšlikumu, atbild „par"; kas
balso pret, atbild „pret"; kas atturas, atbild ^attu-ras". Sakām balsot!
Ankipans, Floriāns — par, Barkans, Vinca — nav klāt,
Apinis, Dāvids — pret, Bastjānis, Voldemārs — par,
Bachmanis_, Kristaps — pret, Beldavs, Kārlis — pret,
Balodis, Jānis — pret, Bergs, Fricis — par.

*) Runātāja atreferējums. ļ
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(F. Bergs no vietasj «Bezdarbniekiem par brī-vu!') Deputāt Berg, lūdzu netraucēt balsošanu!
Bērziņš, Jēkabs — pret, Birznieks, Jānis — pret
Bite, Miķelis...

(Deputāti skaļi sarunājas.) Jūs trokšņojat un
nedzirdat, ka Jus sauc!
Bite, Miķelis — par, Grantskalns, Eduards — pret,Blodnieks, Ādolfs — pret, Gulbis, Oskars — nav klāt,
Breikšs, Jānis — atturas, Gulbis, Vilis — pret,
Budže, Aloizijs — pret, Hans, Džons — pret,
Buševics, Ansis — par, Ivbuls, Staņislavs — pret,
Celmiņš, Hugo — pret, Jeršovs, Leonids — nav klāt,
Celms, Jūlijs — par, Jukšinskis, Antons — pret,
Rozcntals, Miķelis — par, Juraševskis, Pēteris —atturas,
Dēķens, Kārlis — par, Kaļļistratovs, Meletijs — par,
Dinbergs, Alfrēds — atturas. Kalniņš, Bruno — par,
Dubins, Morduchs — atturas, Kalniņš, Pauls — par,
Dukurs, Roberts — par. Kauliņš, Jānis — pret,
Dzelzītis, Eduards — par, Ķaupiņš, Hermanis — par,
Dzelzītis, Hugo — pret, Kiršteins, Kārlis — atturas,
Dzenis, Antons — nav klāt, Korņiļjevs, Jānis — pret,
Eliass, Kristaps — par, Kukainis, Jēkabs — pret,
Erhards, Ernests — pret, Laimiņš, Kārlis — pret,
Erniņš, Alberts — pret, Lapinskis, Vladislavs — pret,
Firkss, Vilhelms — pret, Lapiņš, Rūdolfs — par,
Frišmanis, Alfrēds — pret, Leikarts. Pēteris — pret,
Gailītis, Alfrēds — pret, Lejiņš, Pauls — par.

Es lūdzu atbildēt tikai tos deputātus, kurus es
izsaucu! —
Lejiņš-Leja, Jānis — pret, Skalbe, Kārlis — atturas,
Lūkins, Augusts — pret, Skujenieks, Marģers —nav klāt,
Matisons, Augusts — par, Stūre, Ādolfs — pret,
Menderis, Fricis. — par, Šēlers, Lotars — pret,
Mežaraups, Jānis — pret, Sīmanis, Pauls — nav klāt,
Mīlbergs, Gotfrīds — pret, Šlakans, Valdis — pret,
Muižnieks, Izidors — par, Špoļanskis, Leontijs — pret,
Nuroks, Markus — par, Šterns, Jānis — pret,
Ozoliņš, Lūkass — nav klāt, Tēriņš, Jānis — pret,
Pabērzs, Juris — atturas, Trasuns, Jezups — atturas,
Pastors, Alfons — pret, Trofimovs, Sergejs — pret,
Pauluks, Kārlis — pret, Ulmanis, Kārlis — pret,
Pavlovskis, Timotejs — pret, Ulpe, Pēteris — par,
Pīpiņa, Berta — atturas, Vaivods, Andrejs — pret,
Pommers, Janis_ — pret, Veckalns, Andrejs — par,
Pusuls, Voldemārs — pret, Veržbickis, Jānis — atturas,
Radziņš, Eduards — par, Vestermanis, Verners — pret,
Rancans, Antons — pret, Vinters, Jānis — atturas,
Rancans, Jāzeps — nav klāt, Višņa, Jānis — par,
Pimbenieks, Ēvalds — pret, Vitenbergs. Simons — nav klāt,
Rubulis, Vladislavs — atturas. Zaķis. Andrejs — pret,
Rudevics,_Ansis — par, Zālīte, Pēteris — atturas,
Rūtiņš, Pēteris — par, Zeibolts, Pēteris — par,
Sanders, Visvaldis — pret, Zemgals, Gustavs — atturas.

Balsošanas rezultāts: par deputāta V. Bastjaņa
priekšā liktajām cenām nodotas 28 balsis, pret —
49 balsis,, atturējušies 14: 9 deputāti nav bijuši klāt.
Ta tad deputāta Bastjaņa priekšā liktās cenas ir no-
raidītas. —

Tagad nāk nobalsošanā deputāta K. Kiršteina
priekšā liktās cenas, Sākam atkal balsot. Balsoša-
nas kārtība būs tā pati: kas balso par deputāta
Kiršteina priekšā liktajām cenām, atsaucas „par";
kas balso pret — atsaucas „pret"; kas atturas —
atsaucas ,.attu.ras".
Ankipans,_Florians — par, Celmiņš, Hugo — pret,
Apinis, Dāvids — pret, Celms, Jūlijs — par,
Bachmanis, Kristaps — atturas.Rozentāls, Miķelis — par,
Balodis, Jānis — pret, Dēķens, Kārlis — par,
Barkans, Vinca — nav klāt, Dinbergs, Alfrēds —? par,
Bastjānis, Voldemārs — par, Dubins, Morduchs — par,
Beldavs, Kārlis — atturas, Dukurs, Roberts — par,
Bergs, Fricis — par, Dzelzītis, Eduards — par,
Bērziņš, Jēkabs — pret, Dzelzītis, Hugo —• pret,
Birznieks, Jānis — pret, Dzenis, Antons — nav klāt,
Bite, Miķelis — par, Eliass, Kristaps — nav klāt,
Blodnieks, Ādolfs — pret, Erhards, Ernests — pret,
Breikšs, Jānis — par, Erniņš, Alberts — pret,
Budže, Aloizijs — par, Firkss, Vilhelms — pret,
Buševics, Ansis — par, Frišmanis, Alfrēds — pret.

Kungi, man jāizsauc viss simts deputātu; es do-
māju, deputātu kungi var atbildēt tā, lai būtu sa-
dzirdams!

Gailītis, Alfrēds — pret, Pīpiņa, Berta — par,
Grantskalns, Eduards — pret, Pommers, Jānis — pret.
Gulbis, Oskars —par, Pusuls, Voldemārs — pret,
Gulbis, Vilis — pret, Radziņš, Eduards — par.
Hans, Džons — pret, Rancans, Antons — par,
Ivbuls, Staņislavs — atturas, Rancans, Jāzeps — nav klāt,
Jeršovs, Leonids — nav klāt, Rimbenieks, Ēvalds — pret,
Jukšinskis, Antons — par, Rubulis, Vladislavs — atturas,
Juraševskis, Pēteris — par, Rudevics, Ansis — par,
Kaļļistratovs, Meletijs — par, Rūtiņš, Pēteris — par,
Kalniņš, Bruno — nav klāt, Sanders, Visvaldis — pret .
Kalniņš, Pauls — par, Skalbe, Kārlis — par,
Kauliņš, Jānis — pret, Skujenieks, Marģers —nav klāt,
Ķaupiņš, Hermanis — par, Stūre, Ādolfs — pret,
Kišteins, Kārlis — par, Sīmanis, Pauls — nav klāt,
Korņiļjevs, Jānis — pret, Šēlers, Lotars — pret,
Kukainis, Jēkabs — pret, Šlakans, Valdis — pret,
Laimiņš, Kārlis — pret, Špoļanskis, Leontijs — par,
Lapiņš, Rūdolfs — par, Šterns, Jānis — atturas,
Lapinskis, Vladislavs — pret, Tēriņš, Jānis — atturas,
Leikarts, Pēteris — pret, Trasuns, Jezups — par,
Lejiņš, Pauls — nav klāt, Trofimovs, Sergejs — pret,
Lejiņš-Leja, Jānis — pret, Ulmanis, Kārlis — pret,
Lūkins, Augusts — pret, Ulpe, Pēteris — par,
Matisons, Augusts — par, Vaivods, Andrejs — par,
Menderis, Fricis — par, Veckalns, Andrejs — par,
Mežaraups, Jānis — pret, Veržbickis, Jānis — par,
Mīlbergs, Gotfrīds — pret, Vestermanis, Verners — pret,
Muižnieks, Izidors — par, Vinters, Jānis — par,
Nuroks, Markus — par, Višņa, Jānis — par,
Ozoliņš, Lūkass — nav klāt, Vitenbergs, Simons — navklāt,
Pabērzs, Juris — par, Zālīte, Pēteris — atturas,
Pastors, Alfons — atturas, Zaķis, Andrejs — pret,
Pauluks, Kārlis — pret, Zeibolts, Pēteris — par,
Pavlovskis, Timofejs — par, Zemgals, Gustavs — par.

Balsošanas lezultāts: par deputāta Kiršteina
priekšā liktajām cenām nodotas 44 balsis-, pret —
37 balsis, atturējušies 8, 11 deputātu nav bijis klāt.
Tā tad ar vienas balss vairākumu deputāta Kirštei-
na priekšā liktās cenas noraidītas. —

Deputāti A. Veckalns, J. Višņa, P. Zeibolts u, c.
iesnieguši jautājumu ministru prezidentam. Lūdzu
sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Saeimas prezidijam.

_Lūdzam celt priekšā Ministru prezidentam sekojošo mūsu
jautājumu.

Iekšlietu ministris noliedzis Latvijas arodbiedrību centrāl-
birojam sasaukt jūrnieku masu sapulci 5. jūlijā š. g. Šāda mi-
nistra rīcība traucē jūrnieku saimniecisko cīņu par algu
paaugstināšanu, jo atņem viņiem iespēju apspriest un izlemt
jautājumus, kuri saistīti ar jūrnieku streiku un iesniegtajām rē*-
deriem prasībām.

Tamdēļ_ mēs jautājam: vai ministru prezidentam ir zinā-
ma augšminētā iekšlietu ministra rīcība, un ko viņš domā da-
rīt, lai nodrošinātu sapulču brīvību arodnieciskām organizāci-
jām, ko iekšlietu ministris ar savu rīkojumu liedzis?"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Veckalnam jautājuma motivēšanai.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Pašreizējos ap-
stākļos, kad produkti ir sadārdzināti, kad algas tiek
dzītas katru dienu uz leju, strādniekiem un kuģu kal-
potājiem nav citas izejas, kā sākt streikot, lai kaut
cik_ atgūtu līdzsvaru starp dzīves dārdzību un ma-
zajām algām, Diemžēl, mūsu valdības iestādes un
sevišķi iekšlietu ministra kungs ir aktīvi mantīgo
šķiru interešu aizstāvētāji. Laikam kuģu rēderiem
ir labi sakari, un ar šiem labajiem sakariem ir ie-
spējams iespaidot Iekšlietu ministriju, lai viņa trau-
cētu saimniecisko streiku.

Jau pašā jūrnieku streika sākumā lika visādus
šķēršļus ceļā, tos apcietinot u. t. t, par ko šeit jau
ir runāts. Jāaizrāda, ka tagad Iekšlietu ministrija
atkārtoti ir noliegusi streika sapulces. Jau dažas
dienas atpakaļ bija pieteikta streikotāju sajDulce, lai
streikotāji varētu

^ apspriest savas prasības un strei-
ka realizēšanu. Šo sapulci noliedza. Arī vakar bi-
jānolikta streikotāju sapulce, kur streikotāji gribēja
pārrunāt, kā turpmāk šo cīņu vest disciplinētā, or-
ganizētā veidā. Iekšlietu ministra kungs šo sapulci
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noliedza. Mums nav zināms, kādu motīvu dē] viņš
to ir darījis. Aizrādīja, ka dienas kārtībā it kā esot
bijusi streika komitejas pārvēlēšana, kas bijis par
iemeslu sapulces aizliegšanai. Mēs nezinām, vai tas
tā ir. Ja arī tas būtu, motīvs sapulces noliegšanai,
tas nevar būt par iemeslu, jo streikotājiem ir tiesība
pārgrupēt streika vadītājus un gaitu. Iekšlietu mi-
nistra kungs varmācīgi ir iejaucies, nostādamies rē-
deru pusē, kas līdz šim jūrniekus ir izmantojuš'

Jau iepriekš ziņojām, ka valdība vispār vienpu-
sīgi skatās uz dažādiem konfliktiem un kuģu jautā-
jumu kārtošanu, Nedaudz dienu atpakaļ izgāja jūrā
kuģis Gauja ar nepilnu komandas sastāvu. Šis ap-
stāklis lieku reizi pierāda Iekšlietu ministrijas vai
vispār valdības labvēlību rēderiem. Valdības iestā-
dēm taču jāzina, ka ar nepilnu komandas sastāvu
kuģis nedrīkst iziet jūrā, jo, ja to pielaiž, tad var at-
gadīties nelaimes gadījumi. Valdības iestādes to-
mēr ir piemiegušas acis, vārdu sakot, nav gribējušas
redzēt, ka tvaikonis Gauja izbrauc ar nepilnu ko-
mandas sastāvu. To valdība neredz; bet tikko mat-
roži sanāk uz kādu sapulci, lai pārrunātu savas pra-
sības kuģu īpašniekiem, tā valdībai tūliņ acis vaļā,
un viņa sapulci noliedz.

Mēs jautājam iekšlietu ministra kungam, kādi
iemesli ir bijuši sapulces noliegšanai, kāpēc iekšlietu
ministris ir rīkojies nelikumīgi, noliedzot sapulci, jo
likumīga pamata šādai viņa rīcībai taču nebija. Mēs
protestējam un prasām, lai turpmāk šāda noliegšana
neatkārtotos, Pateicoties tagadējai valdības rīcībai,
streikotāji būs spiesti rīkoties ar citiem līdzekļiem,
lai iekarotu savas likumīgās tiesības, bet diezin vai
tas jumsbūs tik vēlami. Mēs gribam zināt sapulces
noliegšanas iemeslus un kategoriski prasām, lai turp-
māk valdība nenostājas tikai mantīgo iedzīvotāju
puse-, bet lai tā visiem valsts iedzīvotājiem dod vien-
līdzīgas tiesības, kā tas mūsu satversmē paredzēts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds atbildei iekš-
lietu, ministrim Mīlbergam.

Iekšlietu ministris G. Mīlbergs: Tautas viet-
nieki! Atbildot valdības vārdā uz iesniegto jautā-
jumu, pagodinos paskaidrot sekojošo.

Valdības rīcībā esošās pārbaudītās ziņas liecina,
ka kuģinieku streikam: nav tik daudz saimniecisks
ka politisks raksturs. Kuģinieku streiku ir uzsākuši
kommiūnistiski noskaņoti cilvēki, un tikai pēdējā lai-
ka tur_ ir sākuši piedalīties arī no sociāldemokrātu
aprindām,

Saimniecisks raksturs streikam nav tāpēc, ka
caurmēra vienkāršs kuģa strādnieks jau tagad ne
reti pejnī 5—6 lati dienā. Salīdzinot ar tagadējo dzī-
ves dārdzību, tas ir pietiekoši liels atalgojums.
(Starpsaucieni.) Streiku, kā jau minēju, ir ierosinā-
juši kommunisti. (Starpsaucieni strādnieku un zem-
nieku frakcijas deputātu solos.).

Priekšsēdētāja, biedrs K. Pauluks (zvani): Lū-
dzu netraucēt runātāju,!

Iekšlietu ministris G. Mīlbergs (turpina): Ir jau
notikuši_ daudz darba traucējumu, kur ar varu, spai-
du kartapiedraudot tiem, kas grib strādāt, nav at-
ļauts s-tradat. Ir bijusi ekscesi, ir bijušas arī sadur-
smes. Valdībai katrā ziņā_ jāgādā, lai tādas sadur-
smes nenotiktu, un lai cilvēkiem neliegtu darba brī-
vību.

Bez tam streiks pats par sevi nebūt nav bijis
tāds,- ka to attēloja iepriekšējais runātājs. No visām
87 Latvijas kuģu komandām streiko ne vairāk kā
18 komandu, no kurām kādas 4—5 ir jau gatavas
streiku pārtraukt. _ Latvijas jūrnieku arodbiedrība
šinī gadījuma ir spērusi izlīdzinošus soļus, un vairāk
līdz šim streikojošie jūrnieki ir jau pieteikušies jūr-

nieku arodbiedrībā, lai viņa uzņemtos vidutājību
starp streikojošiem strādniekiem un kuģu īpašnie-
kiem. Valdība šinī gadījumā negrib nostāties ne
vienā, ne otrā pusē. Mums ir ienākušas noteiktas
ziņas, ka te faktiski ir sākusies noteikta politiska
cīņa starp kommūnistisko jeb galējo kreiso novir-
zienu un sociālistisko novirzienu, kāpēc ir paredzē-
ta streika komiteju pārvēlēšana, kur katrā ziņā būtu
paredzami ekscesi, kas apdraudētu sabiedrisko mie-
ru un kārtību; tāpēc valdība ir devusi norādīju-
mus Iekšlietu ministrijai šo sapulci neatļaut, lai no-
vērstu varbūtējus ekscesus.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: 1. dienas kār-
tības punkts izsmelts. —

Deputāti G. Milbergs, J. Birznieks u. c. iesnie-
guši priekšlikumu —

2. dienas kārtības punktu likt dienas kārtībā 8. vietā.

Vai ir kādi iebildumi pret šo priekšlikumu? Ie-
bildumu nav. Šis priekšlikums pieņemts. — Nāko-
šais.— 2. dienaskārtības punkts —m i n i s tr u p r e-
z identa atbilde uz deputāta V. Bast-
jaņa u, c. iesniegto steidzamo piepra-
sījumu. Vārds tautas labklājības ministrim.

Tautas labklājības ministris V. Rubulis: Aug-
stais nams! Saeimas deputāts Bastjānis u. c. ir
iesnieguši pieprasījumu par farmācijas pārvaldes
priekšnieku Pusbarnieku, kurā norāda, ka tautai esot
nepieciešamas lētas zāles, bet ka farmācijas pār-
valdes priekšnieks Pusbarnieks rūpējoties nevis par
zāļu cenu pazemināšanu, bet par to sadārdzināšanu
un privāto aptiekāru peļņas vairošanu, neļaujot Rī-
gas slimo kasu starpbirojam izgatavot zāles iekš-
zemē un par lētām cenām tās pārdot. Šādu rīcību
sedzot ari tautas labklājības ministris. Iesniedzēji
jautā, vai valdībai zināma tāda Pusbarnieka rīcība,
un ko valdība domā darīt, lai aizsargātu tautu no
Pusbarnieka kaitīgās rīcības un valsts kasi no va-
lūtas aizplūšanas.

Ministru prezidenta kunga uzdevumā man ir
gods uz minēto pieprasījumu atbildēt tā: valdība pil-
nīgi piekrīt, ka tautai nepieciešamas lētas zāles;
valdība piekrīt arī tam, ka valdībai un valdības ie-
stādēm jārūpējas par zāļu palētināšanu, cik vien tas
iespējams, bet ne par zāļu sadārdzināšanu.

Pārbaudot pierpasījuma iesniedzēju minētās zā-
ļu cenas, to sadārdzināšanu, kā arī Rīgas slimo kasu
starpbiroja un farmācijas pārvaldes priekšnieka Pus-
barnieka rīcību šinī jautājumā, tomēr ir noskaidrots,
ka minētie apstākli nav tādi, kādus tos attēlo pie-
prasījuma iesniedzēji. Lietas apstākli ir pavisam ci-
tādi, un tos es šeit noskaidrošu, citējot attiecīgus
dokumentus.

Latvijā ir izplatīts uzskats, sevišķi no slimo kasu
puses un no slimo kasu ārstu aprindām, ka. mūsu
zemē esot visdārgākās zāles, vispār runājot par
zāļu_ cenām,_ Ievācot salīdzinošas ziņas no citām
zemēm, tomēr izrādās gluži pretējais —? zāļu cenas
Latvija, neskatoties- uz to, ka savā vairumā Latvija
pati nevar ražot zāles — var ražot tikai dažas zā-
les — ne tikai nav dārgākas kā citās zemēs, bet ir
daudz lētākas, var teikt pat — vislētākās.

Minēšu šeit tikai dažus salīdzinošus datus.
Man šeit ir medikamentu cenu tabelīte; šeit ir

salīdzinātas cenas 3 valstīs: Igaunijā, Vācijā un La-
tvija, Visus daudzos medikamentus, kādus Latvijā
ieved, šeit nav iespējams minēt, jo to skaits sniedzas
vai.rak_tūkstošos, tāpēc es šeit minēšu, tikai dažus tos
medikamentus, kas publikai visvairāk pazīstami un
ir visvairāk ejoši.

Piemēram — visiem pazīstamais aspirīns. As-
pirīna viena grama cena Igaunijā ir 33 santimi, Vā-
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cija — 20 feniņu, vai 25 santimi, pārvedot Latvijas
nauda, un Latvija — 19,5 santimi pēc aptieku takses.
Otrs līdzeklis — visiem: pazīstamais chinins, kura
viena grama cena Igaunijā ir 84 santimi, Vācijā —
44 santimi un Latvija — 43 santimi. Viena grama
jodkalija cena Igaunija ir 26 santimi, Vācijā — 19
santimu, un Latvija — 18 santimu. Morfija viena
decigrama cena Igaunija ir 44 santimi, Vācijā — tā-
pat 44 santimi un Latvijā — 29,5 santimi. Brom-
natrija desmit gramu cena Igaunijā ir 20 santimu,
Vācija — 19 santimu un Latvijā — 16 santimu.

Es šeit varētu minēt ļoti daudz medikamentu,
kuru cena ir ne tikai zemāka, bet, vispārīgi ņemot,
salīdzinot Latvijas speciālistu aprēķinus pēc aptieku
taksim ar citu zemju, zāļu cenām, izrādās, ka La-
tvijas medikamentu cenas ir ievērojami lētākas, ka
Latvijas aptieku takse ir vislētākā nekā visās citās
zemes.

Šeit vēl jāievēro-, ka ar valdības rīkojumu no
šis takses cenas visām aptiekām jādod slimo kasu
'./alībniekiem;, valsts darbiniekiem un lauku iedzī-
votājiem rabats no 10% līdz 20%.

Apgalvojums, ka aptiekas pelnī uz zālēm no
100%'—'200% tīras peļņas, ir vienkārša tukša izru-
nāšanās, kurai nav nekāda pamata. Izrunāšanās
iemesls var būt vienīgi tas, ka, pārdodot zāles
mikroskopiskos daudzumos, no viena miligrama vai
vienas tūkstošās daļas grama līdz decigramam, vai
vienai desmitdaļai grama, aptieku takse atļauj aprē-
ķināt cenas šādiem mikroskopiskiem daudzumiem,
izejot no brutto pelņas, Zāļu daudzumam 1attiecīgi
pavairojoties, brutto peļņa noslīd līdz 10%.

Labākais pierādījums tam, ka aptieku tīrā peļņa
nevar būt pārmērīgi augsta, ir pašu slimo kasu, kā
arī valsts iestāšu aptieku apgrozība un peļņa. Sli-
mo kases Rīgā uztur 6 aptiekas. Bez tam vēl šeit
jāpiemin Latvijas universitātes aptieka un Tautas
labklājības ministrijas aptieka. Visas šīs aptiekas
pēc apgrozības ir lielākās no pastāvošajām aptiekām
un pie tam nemaksā nekādus nodokļus valstij. Ja
ņemam- pārskatus par šo aptieku apgrozību un darbī-
bu, tad attiecībā uz 2 slimo kasu aptiekām 1 izrādās
sekojošais.

Tā saucamā centrālā slimo kasu aptieka pagā-
. jušajā gadā ir pelnījusi 7764 latus ar dažiem santi-

miem, bet otra aptieka Pāvila baznīcas rajonā ir
pelnījusi 10 186 latus. Pārējās 3 slimo kasu aptiekas
ir devušas zaudējumus. Tā Brīvības aptieka ir zau-
dējusi 121 latu ar santimiem-, Latgales rajona aptie-
ka ir zaudējusi 580 latu un Pārdaugavas aptieka ir
devusi 761 latu lielu zaudējumu. Tā tad neskatoties
uz to, ka slimo kasu aptiekas nemaksā nekādus no-
dokļus, tās tomēr nav varējušas uzrādīt nekādu ļoti
augstu pelņu, bet 3 no šīm aptiekām, ir uzrādījušas
pat zaudējumu. Tas nozīmē, ka arī privātās aptie-
kas, kuras maksā nodokļus, nekādu pārmērīgi aug-
stu peļņu nevar iegūt.

Ja ņemam Latvijas universitātes aptieku, kura
ari pieder pie lielākām Rīgas aptiekām un tāpat ne-
maksā nodokļus, tad no viņas pārskatiem redzams,
ka 1932. gadā viņa ir guvusi pelņas tikai 3,88%- un
,caurmērā par visiem 10 gadiem vidējo peļņu —
10.27%. Tā tad, neskatoties uz to. ka Universi-
tātes aptieka nemaksā nodokļus, viņas- caurmēra
peļņa 10 gadu laikā ir bijusi 10,27%.

Tāpat Tautas labklājības ministrijas aptieka, ku-
ra arī pieder pie vislielālākām Rīgas aptiekām, pa-
gājušajā gadā ir pelnījusi 9,5%, bet caurmērā, 10 ga-
dos rēķinot — 12%. Tautas labklājības ministrijas
aptieka, tāpat kā slimo kasu un Universitātes aptie-
ka, «nodokļus nemaksā. Kā slimo kasu, tā arī šeit
manis minēto aptieku apgrozījumi un pārskati pierā-

da, ka nekāda pārmērīgi liela peļņa privātām aptie-
kām nevar būt.

Bieži dzirdami pārmetumi, ka aptieku peļņa esot
maza tāpēc, ka esot atvērts daudz aptieku. Savā
ziņā šis konstatējums satur pretrunu. Ja aptiekas
pelnī 100%:—200% tīras peļņas, tad nevar apgalvot,
ka pie tāda procenta pelņa varētu būt maza. Man
jāsaka, ka aptieku skaits desmit gadu laikā, no 1922.
gada līdz 1932. gadam, ir stipri pieaudzis — no
286 uz 494 visā Latvijā; bet šis pieaugums ir nācis
galvenā kārtā uz lauku rēķina, sakarā ar lauku ie-
dzīvotāju ārstēšanas likuma izdošanu. Tas arī nav
slikti, ja iedzīvotājiem dod iespēju zāles nopirkt tu-
vāka apkārtnē vai pagastā ierīkotā aptiekā. Ir labi
arī, ja atrodas personas, kuras ir ar mieru ieguldīt
savu naudu un šādas .aptiekas iedzīvotājiem atvērt.

Pilsētās aptieku skaits nevar atstāt sevišķu ie-
spaidu uz zāļu cenām.

Lai gan ir pieaudzis aptieku skaits, tai pašā lai-
ka vel lielākā proporcijā ir pieaudzis- ārstu recep-
šu skaits, un ir pieaugusi zāļu izmaksas apgrozījumu
kopsumma. 1922. gadā recepšu skaits privātās ap-
tiekās ir bijis 1.285.542 un zāļu apgrozījuma kopsum-
ma 2.5-60.995 latu; turpretim, pagājušajā — 1932.
gada, t. i. pēc 10 gadiem, recepšu skaits ir pieau-
dzis līdz 2.280.415 receptēm, t. i. recepšu skaits ir
apmēram dubultojies. Zāļu apgrozījuma kopsumma
ir pieaugusi līdz Ls 7.462.775.—. Apgrozījums 3 ga-
du laikā tā tad ir trīskāršojies. Tāpat apgrozījums
slimo kasu aptiekās no Ls 383.879.— 1922. gadā ir
palielinājies, līdz Ls 693.203.— 1932. gadā. _

Runājot par valūtas aizplūšanu uz ārzemēm,
man jāatzīmē, ka pagājušajā gadā no visas apgrozī-
juma summas — apmēram 7,5 miljoniem latu uz
arzem-ēm izdots par zālēm 1868.000 latu, t. i. 1,29%
visas valūtas, kas izdota uz ārzemēm. Visas zāles
ražot Latvijā nav iespējams, jo mums nav ne izej-
vielu, ne attiecīgu ķimijas fabriku. Gribot negribot
viss lielais zāļu vairums mums jāieved no ārzemēm.

Ar visiemi šiem norādījumiem es gribu atspēkot
pārmetumus, ka farmācijas valdes rīcības dēļ —
nepietiekošas uzraudzības un privātu aptiekāru peļ-
ņas veicināšanas dēļ Latvijā zāļu cenas esot paaug-
stinātas; Latvijā esot dārgākas zāles kā jebkurā
citā valstī, pie kam aptiekāri gūstot pārmērīgi lielu
— 100%:—200% pelņu. Man jāsaka, ka salīdzinā-
jumos redzams, ka tas nebūt tā nav. Pēc manā rīcī-
bā esošiem datiem jākonstatē,ka Latvijā zāļu cenas
ir zemākas nekā visās citās zemēs. Ka privātie ap-
tiekāri nevar gūt pārmērīgi lielu peļņu, tas redzams,
salīdzinot datus, kādus uzrāda pašu slimo kasu un
Latvijas universitātes un Tautas labklājības ministri-
jas aptieka.

Pieprasījuma iesniedzēju iemesli ir bijuši ne
vispārīgais zāļu cenu jautājums, bet gan konflikts,
kas ir radies starp slimo kasu starpbiroju un farmā-
cijas pārvaldi sakarā ar atļaušanu minētajam starp-
birojam zāles izgatavot iekzemē, kā to pieprasījuma
iesniedzēji kvalificē. Pārbaudot pieprasījumu no šīs
puses, izrādās, ka pieprasījuma iesniegšanas īstie ie-
mesli un ari apstākli nav tādi, kādus tos attēloja
Bastjaņa kungs un citi.

1930. gadā Saeima izdeva slimo kasu likumia
grozījumus-, ar kuriem atļauts slimo kasu dalībnie-
kiem ņemt zāles kā slimo kasu aptiekās, kuru Rīgā
ir 6, tā arī kurā katrā privātā aptiekā. Minētā at-
ļauja slimo kasu dalībniekiem ņemt zāles arī privā-
tās aptiekās, bet šaubām, rada zināmu robu slimo
kasu aptieku apgrozījumos un peļņā. Uz šī pamata
radās konkurrence starp slimo kasi un privātām ap-
tiekām.

Slimo kasu starpbirojs, kas vada slimo kasu 6
aptiekas Rīgā, ir izgudrojis līdzekļus, kā piesaistīt
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slimo kasu dalībniekus slimo kasu aptiekām- un at-
raut viņus no privātām aptiekām. Viens no šiem lī-
dzekļiem ir — zāļu maisījumu izlaišana ar dažā-
diem nosaukumiem, Piemēram, ņem kādu zāļu mai-
sījumu, šķiru, vai pulveri, un ar šo recepti griežas
pie farmācijas pārvaldes un prasa, lai viņa aizsargā
šī maisījuma nosaukumu, ko dod slimo kasu aptie-
kas, laboratorijas vai starpbirojs. Piemēram, ir kāds
līdzeklis, ko slimo kasu aptiekas nosaukušas par
„Kapscinu" — SKA. Tur ir kādas 6—7 sastāv-
daļas — vesela recepte, kurai ir dots viens kopīgs
nosaukums. Slimo kasu starpbirojs prasa no farmā-
cijas pārvaldes, lai šāds nosaukums būtu aizsargāts
tādā ziņā, ka neviena cita laboratorija, neviena cita
privāta aptieka nevarētu minēto recepti, minēto zāļu
maisījumu laist pārdošanā ar šādu nosaukumu,

Plašākās aprindās ir izplatīts uzskats, ka slimo
kasu starpbirojs ar šiem zāļu maisījumiem atvieto
ārzemju patentlīdzekļus. Man jāsaka, ka šie mai-
sījumi ir vairumā vienkāršs kā ārzemju, tā vietējo
zaļu recepšu apvienojums zem viena aizsargājoša
nosaukuma, kas- nav ārzemju patentēto līdzekļu at-
vietojums. Daži kombinējumi tomēr arī atvieto ār-
zemju patentlīdzekļus, bet tādu ir ļoti maz.

Nav ari tā, ka farmācijas pārvalde nemaz ne-
atļautu šos maisījumus pagatavot iekšzemē. Šādus
maisījumus var pagatavot iekšzemē pēc tās pašas
receptes, cik vien grib, un kas grib, un kam uz to
ir tiesība. Gluži pretēji slimo kasu starpbirojs, pie-
prasot no farmācijas pārvaldes šādu maisījumu no-
saukumu aizsargāšanu, grib panākt, lai nevienam
citam iekšzemē nebūtu tiesības ar šo nosaukumu šā-
das zāles laist pārdošanā. Farmācijas pārvalde to-
mēr ir atļāvusi aizsargāt nosaukumus kādiem 40
maisījumiem.. Protams, arī preparātus ar aizsar-
gātiem nosaukumiem varēja izgatavot tiklab privā-
tas aptiekas, kā laboratorijas savā maisījumā, ar tām
pašām sastāvdaļām 1; viņas tikai nedrīkstēja laist
pārdošanā savu maisījumu ar to pašu nosaukumu,
kas aizsargāts slimo kasu starpbirojam.

Kad šie privāto ?"tieku un laboratoriju maisīju-
mi nāca pārdošanā, tad slimo kasu starpbirojs deva
rīkojumu ārstiem neparakstīt citu maisījumu, kā
vienīgi preparātu ar viņu aizsargāto nosaukumu.
Ar šādu rīcību slimo kases panāca to, ka slimo kasu
dalībnieki bija spiesti pirkt zāles tikai 6 slimo kasu
aptiekās, kur tās bija izgatavotas, nevis tur, kur gri-
bēja, kā paredzēts likumā. (H. Ķauplņa starpsau-
ciens.) Pēc Jūsu ieskata tas ir dikti labi, bet likums
nosaka ko citu. (H. Ķauplņa starpsauciens.) Nē,
tā nav prīvāto aptieku aizstāvēšana, bet gan lietas
patieso apstākļu noskaidrošana. Nevar taču rīkoties
tā, ka vienu apstākli;min, bet otru nē.

Pēc tam, kad slimo kases laida pārdošanā savus
maisījumus vai vietējos patentētos līdzekļus, arī prī-

. vatas aptiekas un laboratorijas sāka izgatavot da-
žus savus maisījumus, pieprasot aizsargāt ari viņu
maisījumu nosaukumus. Tādā kārtā iesākās neve-
selīga_ konkurrence starp slimo kasu aptiekām' un
laboratorijām, un privātām aptiekām 1 un laborato-
rijām.

Maisījumu autori noteica noteiktas cenas saviem
ražojumiem. Farmācijas pārvalde izlaida ar manu
piekrišanu patentēto līdzekļu taksi. Te bija paredzē-
ti ka slimo kasu preparāti, tā arī prīvāto aptieku iz-
gatavotie maisījumi. (Starpsauciens.) Man jautā,
vai tad_slimo kasu izgatavotie preparāti, ja tos mai-
sa privātas laboratorijās un aptiekās, ir viens un tas
pats, ^ vai tur ir vienas un tās pašas sastāvdaļas, vai
sastāvdaļas nav starpības. Kā vieni, tā otri, kas
iznāk ar noteiktu nosaukumu vai atvietojošā maisī-
juma, sastāv gluži no tām: pašām sastāvdaļām. Far-
mācijas pārvalde, izlaižot šo vietējo patentēto līdze-

kļu cenu taksi, ievietoja arī tās cenas, kādas bija no-
teikušas slimo kasu laboratorijas, un savukārt no-
teica cenas izgatavotiem maisījumiem.

Pieprasījuma iesniedzēji aizrāda, ka farmācijas
pārvaldes priekšnieks Pusbarnieks ar to sadārdzi-
nājis zāļu cenas- un neļāvis zāļu cenas pazemināt.
Man šeit ir patentlīdzekļu takse, pirmie patentlīdze-
kļu takses grozījumi, kas apstiprināti 30. novembrī.
Nākošais, pārgrozījums iznāca šā gada 27. februāri.
Apskatot patentlīdzekļu takses grozījumus, kas iz-
laisti ar Nr. Nr. 9 un 10, izrādās, ka ir noticis gluži
pretējais — ir notikusi cenu pazemināšana, nevis
sadārdzināšana. Ja paskatāmies, kādas ir 1932. ga-
da 30. novembra cenas, piemēram: preparātam, kas
šeit minēts ar nosaukumu algesins, 10 tabletes —,
tad 1932. gada 30. novembra takses grozījumos Nr.
9 pārdošanas cena ir bijusi slimo kasu aptiekās Ls
1.05; turpat blakus ir ievietots maisījums aptieku iz-
gatavojamā no 3 sastāvdaļām, no tām pašāmisastāv-
daļām un tanīs pašos daudzumos, un minētais alge-
sina preparāts maksā nevisLs 1.05, bet tikai Ls 0.75.
Tā tad cena tam pašam preparātam, tikai ar citādu
nosaukumu, tagad ir nevis Ls 1.05, kāda cena pa-
stāvēja līdz tam laikam; šinī gadījumā tā ir Ls 0.75,
tā tad ievērojami zemāka, ne augstāka cena.

Ievērojot norādījumus,, kādi ir nākuši no slimo
kasu starpbiroja puses, tiešām' izrādās, ka, slimo ka-
ses pēc tam ir lūgušas pazemināt zāļu cenas; bet tas
notika tad, kad šo patentlīdzekļu takse jau bija ap-
stiprināta, un šie preparāti laisti apgrozībā. Takse
bija apstiprināta 30. novembrī, bet pēc dažām die-
nam, kad slimo kases dabūja zināt, ka minēto prepa-
rātu

^
var dabūt par Ls 0.75, viņas lika priekšā paze-

mināt cenu vēl vairāk — no Ls 0.75 uz 0.65. Pro- '
tams, farmācijas pārvalde tanī pašā dienā nevarēja
šo prasību izpildīt. Farmācijas pārvaldei nav iebil-
dumu, ka es esmu pārbaudījis, ka cena būtu noteikta
uz Ls 0.65, bet šo prasību nevarēja izpildīt tanī pašā
dienā un stundā. Nevar taču grozīt katru dienu pa-
tentlīdzekļu cenu ;_ bet nākošos grozījumos, kas izda-
rīti š. g. 27. februārī, t. i. apmēram pēc 3 mēnešiem,
šī slimo kasu prasība ir ievērota, un preparātiem:, ku-
rus es minēju piemēram, ir noteikta tā cena, ko ir
pieteicis slimo kasu starpbirojs, t. i. 65 santimi. Ce-
nas, kā jau minēju, ir nevis sadārdzinātas, nav vīs
notikusi cenu paaugstināšana, bet, pateicoties patent-
līdzekļutakses grozījumiem, slimo kases un pēc tam
arī privātas aptiekas ir bijušas spiestas cenas nevis
paaugstināt, bet gan pazemināt. Tas ir gluži pretē-
jais tam, kas ir apgalvots no šīs katedras, iesniedzot
šo pieprasījumu.

Vispār jāpiebilst, ka aptieku takse pēc pastāvo-
šiem likumiem nevienā gadījumā nenoliedz pārdot
vai nu slimo kasu laboratorijās, vai citās iestādēs iz-
gatavotas zāles par zemāku taksi. Aptieku takse ne-
atļauj ņemt augstāku cenu par taksē noteikto, bet pil-
nī_gi_pieļauj gan slimo kasu starpbirojam, gan arī pri-
vātam aptiekam pārdot zāles par zemāku cenu, ja
kads_ velētos tas pārdot par zemāku cenu, nekā tas
takse noteikts. To ir pilnīga tiesība darīt. Tāpēc
arī pieprasījuma iesniedzēju apgalvojums, ka farmā-
cijas pārvaldes priekšnieks Pusbarnieks kaitējot
valsts interesēm un strādājot kaitīgu darbu tai ziņāV
ka neatļaujot pārdot zāles par zemākām cenām, —
šis apgalvojums pats par sevi atkrīt, jo tāda atļaušana
vai neatļaušana nav vajadzīga un nav nepieciešama
tadeļ, ka pats likums paraptieku taksi nosaka, ka
katram ir_tiesība pārdot zāles zem takses; nav gan
tiesības pārdot virs takses, bet zem takses ir tiesība
ias pārdot kuram katram,

Šis jautājums par maisījumiem vai vietējiem- pa-
teiit!īdzL.ki;em, kā tos nosauc, jautājums par to iz-
gatavošanu un laišanu apgrozībā plašākos apmēros,
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vispār nav tik skaitlis. Vispārīgi recepšu izgatavo-
šana, viena kāda _āļu maisījuma izdošana zem kāda
nosaukuma un šī nosaukuma aizsargāšana — viss
tas nav tik skaidrs, ka to varētu atļaut bez kādiem
iebildumiem. Vecie ārsti- atzīst, ka vislabākais lī-
dzeklis ārstēšanai ir — sastādīt individuālu recepti
katram atsevišķam gadījumam, katrai atsevišķai) sli-
mībai. Kas attiecas uz jauniem ārstiem, tad bieži
vien ir novērots, ka viņi labāk vēlas parakstīt re-
cepti, kas sastāv no viena vārda — kaut kādu vie-
nu patentēto nosaukumu un nevis izrakstīt un kom-
binēt recepti no vairāk nosaukumiem, piemērojoties
katra cilvēka īpašībām un slimībai. Pēc ārstu pa-
skaidrojumiem recepšu izgatavošana uz ilgāku laiku
un pēc šablona ne katru reizi ir lietderīga un laba.
Piemēram, man ir norādīts uz kādu preparātu, ku-
ru sauc salolu, un kuru slimo kases izlaidušas mai-
sījumā ar belladonnas ekstraktu, sapresētu tabletēs.
Ir aizrādīts, ka šo salolu nemaz nav pielaižams sa-
presēt un laist pārdošanā tablešu veidā, jo šī medi-
kamenta īpašība ir tāda, ka viņš izkūst un iedarbo-
jas tikai zarnās, bet ne kuņģī. Ja nu viņu dod sa-
presētā veidā un vēl tādu, kas ir stāvējis ilgāku lai-
ku, tad tas iznāk ārā tādā pašā veidā, kādā ir ie-
ņemts, (Jautrība.) Protams, tad tas ari neatstāj ne-
kāda iespaida uz cilvēka veselību. Tāpat ir daži
maisījumi, par kuriem pašas s-liimo kasu laboratorijas
ir atzinušas, ka tie pēc ilgākas stāvēšanas zaudē sa-
vas īpašības un pat krāsu. Arī man ir norādīti daži
tādi maisījumi, kas Izgatavojot ir bijuši dzeltenā vai
baltā krāsā, bet pēc kāda laika ir palikuši zaļi.

Cīņa starp slimo kasu aptiekām 1un privātām: ap-
tiekām pēc mana ieskata grozās galvenā kārtā ap
to, vai slimo kasu dalībnieks — slimnieks ar savu
recepti iet slimo kasu aptiekā, vai arī privātā aptiekā.
1930. gada slimo kasu likuma pārgrozījums ir atļā-
vis kuram katram slimo kasu dalībniekam ņemt zā-
les ikkatrā aptiekā. Ja tas pēc jūsu ieskata ir slikti
— varbūt, tam ir zināms pamats, tad būtu jāiet cits
ceļš un jāpanāk šī likuma grozīšana vai atcelšana, ja
Saeimā tam ir attiecīgs vairākums. Iet aplinkus ce-
ļus, izlaižot preparātus pēc šablona un radot neve-
selīgu konkurrenci, — lai gan tā konkurrence nav
izgājusi uz zāļu sadārdzināšana un tas ir labi, bet
uz zāļu palētināšanu; tomēr nebūtu īsti pareizi.

Slimo kasēm būtu jāievēro viens no diviem! —
vai nu., ja Saeimā rastos attiecīgs vairākums, at-
celt un grozīt 1930. gadā izdoto slimo kas-ui likumu
vai arī piestiprināt slimo kasu dalībniekus pie slimo
kasu aptiekām. Slimo kasu aptiekām sociālās likum-
došanas- kom-misija bija piedāvājusi nostādjtšīs slimo
kasu aptiekas uz vienāda pamata ar privātām 1aptie-
kām. Tagad starp slimo kasu aptiekām un privātam
aptiekām ir tā starpība, ka privātās aptiekas pārdod
zāles kā privātai publikai, tā arī slimo kasu dalībnie-
kiem, bet slimo kasu aptiekas pārdod zāles vienīgi
slimo kasu dalībniekiem, un šīm aptiekam nav tiesī-
bas pārdot zāles privātai publikai. Tāds ir pastavošajs
likums par slimo kasu aptieku atvēršanu. Tomēr
arī uz pastāvošā likuma pamata tautas labklājības
ministrim ir tiesība piešķirt slimo kasu aptiekam- prī-
vāto aptieku tiesības. Tādas tiesības slimo kasu ap-
tiekām tika piedāvātas, bet slimo kasu pārstāvji so-
ciālā likumdošanas kommisijā no š_ ī piedāvājuma at-
teicās. Viņi teica, ka negribot but par komerciālu
uzņēmumu, bet par sabiedrisku uzņēmumu, kas ap-
gādātu vienīgi slimo kasu dalībniekus. Viens no mo-
tīviem šādai rīcībai, bez šaubām, ir tas, ka slimo ka-
su aptiekām tik ilgi, kamēr tās nepārdod zāles pri-
vātai publikai, nav jāmaksā nekādi nodokļi, bet pri-
vātās aptiekas maksā nodokļus. Protams, ja privā-
tai publikai jāmaksā, tad arī slimo kasu aptiekam
būtu jāmaksā nodokļi. Likumu varētu grozīt arī

tādā veidā, lai slimo kasu aptieku stāvokli nepaslik-
tinātu, ka slimo kasēm nebūtu jāmaksā nodokļi par
saviem dalībniekiem, bet tikai par tām zālēm, ko
izsniedz privātai publikai. Slimo kasu aptiekas un
arī pašas slimo kases no šī piedāvājuma atteicās.

Galvenais pieprasījuma iesniegšanas iemesls —
jautājums par zāļu maisījumu un iekšzemes patentlī-
dzekļu izlaišanu ar aizsargātu nosaukumu, kā jau
teicu, nav tā, ka vienkārši katram pieprasījumam var
dot attiecīgu atļauju. Šī jautājuma regulēšana pat-
laban ir nodota veselības padomei, kurā ir kā ārstu
organizāciju, tā arī aptieku un farmaceutu pārstāvji.
Tie noskaidros, kādā veidā un kādus preparātus no
šiem' maisījumiem var laist apgrozībā.

Kā jau atzīmēju, salīdzinājumos redzams, ka ap-
galvojums par vispārīgo zāļu cenu stāvokli Latvijā
nav tāds, kā pieprasījuma iesniedzēji to attēlo. Zāļu
cenas Latvijā nav augstākas kā citās zemēs, bet gan
zemākas, Aptieku peļņa nevar būt pārmērīgi liela
jau tāpēc vien, ka to pierāda pašu slimo kasu aptie-
ku un ari Latvijas universitātes un Tautas labklājī-
bas ministrijas aptiekas apgrozība.

Iekšējo patentlīdzekļu jautājums arī nav tāds, kā
pieprasījuma iesniedzēji to attēlo. 40 patentlīdzekļu
ir atļauti; katrā gadījumā atļauju dot nav iespējams.
Jautājumu, kurš no šiem līdzekļiem atļaujams, no-
skaidro veselības padome.

Apgalvojums par zāļu cenu sadārdzināšanosfar-
mācijas pārvaldes priekšnieka rīcības dēļ arī atkrīt,
jo, kā manis minētos izvilkumos Un datos redzams,
ir notikusi nevis zāļu sadārdzināšana, bet gluži pre-
tējais — zāļu cenu pazemināšana. Starp slimo kasu
starpbiroju un privātām aptiekām: uz recepšu pārdo-
šanu un atļauju pamata kuram katram, slimo kasu da-
lībniekam iespējams ņemt zāles ikkatrā aptiekā. Tas
ir radījis neveselīgu sacensību. Vienā otrā gadīju-
mā farmācijas pārvaldes priekšnieks patiesi nav,
varbūt, ieturējis izlīdzinošu līniju. Šinī strīdus jau-
tājumā, kad notiek neveselīga konkurrence starp sli-
mo kasu aptiekām un privātām aptiekām, to nevar
uzskatīt par lielu pārmetumu farmācijas pārvaldes
priekšniekam. Tāpēc arī otra šī jautājuma daļa: ko
valdība domā darīt, lai novērstu farmācijas pārval-
des priekšnieka Pusbarnieka — pēc iesniedzēju kva-
lifikācijas — kaitīgo rīcību, pēc valdības ieskatiem,
atkrīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju debates pēc
ministra atbildes uz pieprasījumu. Vārds- deputātam
Kaupiņarm.

H. Ķaupiņš (sociāldemokrāts): Godātie deputā-
tu kungi! Tautas labklājības ministris ir speciālists
farmakopijā. Veselu stundu viņš mums lasīja spe-
ciālu referātu par to un taisnojās, bet tas nelīdz:
balts tomēr paliek balts, un melns paliek melns. Tau-
tas labklājības ministris stāstīja par kādu līdzekli,
kas iznākot ārā tāds pats, kādu to ieņemot. Tāpat
ir ar mūsu jautājumu. Ministra kunga atbilde mūsu
norādījumus neapgāž. Sociāldemokrātu frakciju mi-
nistra atbilde neapmierina. Atbilde liecina, ka ir
trāpīts naglai uz galvas, un ka iespējami ātrāk jā-
sper radikāli soļi farmācijas pārvaldes pārkārtoša-
nai, jo viņa krasi ir nostājusies prīvāto aptieķnieku
pusē, kas kaitē valstij, pašvaldībām un visai plašā-
kai sabiedrībai.

Kimiski-farmaceutiskās rūpniecības un zāļu
tirdzniecības kapitāls nav citāds kā pārējais kapitāls.
Tāpat kā visi kapitāli, arī šis kapitāls ir -ieinteresēts
peļņā, lai gūtu lielāku peļņu no zāļu ražošanas un
pārdošanas. Jūs taču zināt lielās reklāmas, kas grib
iešmugulēt dažādus mazvērtīgus preparātus, lai pel-
nītos uz slimo rēķina! Šiskapitāls saduras ar vese-
lības kopšanas un tautas labklājības interesēm; un
tomēr mūsu valdiba nostājas kapitāla pusē.
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Jau vairāk gadu atpakaļ slimo kases uzsāka cī-
m. ?^r

za
lu cenu un farmaceutu darba takses paze-

mināšanu. Ka mūris pretī nostājās labi noorganizē-
tie

^
privātie aptieķnieki. Viņi panāca pat savu pat-

stāvīgu farmācijas pārvaldi un līdz ar to zāļu tirdz-
niecību izņēma no veselības departamenta rokām: un
no ārstu uzraudzības. Tā bija aptieķnieku kapitāla
uzvara. Slimo kases saprata, ka viņām ir kaut kas
jadaralai stāvokli daudz maz nokārtotu, lai peļņa
no zalem naktu par labu pašām slimo kasēm, lai pa-liktu slimokašu rokas. Lai to panāktu, slimo kases
saka dibināt savas aptiekas.

Par slimo kasu aptieku darbību un peļņu rak-
stīts slimo kasu izdevuma „Darba tiesībās" 1932. g.
7. numura. Tur teikts, ka Rīgas slimo kasu starp-
birojam 1930. gada bijušas _ un ari tagad vēl ir 6 ap-
tiekas, t. i. Rīga, bet Liepājā, Ventspilī, Bauskā (pē-
dēja vieta kopa ar vietējo pašvaldību) ir vēl katrā
pa vienai aptiekai. Rīgas slimo kasu aptiekas līdz
1932. gadam pelnījušas 114.841 latu. Skaidrs, ka šī
summa ir gājusi garam privātām kabatām, privā-
tam aptiekām. Tā tad līdz 1932. gadam- slimo kasu
aptiekas pelnījušas 114.841 latu. Bez tiešas- pelņas
aptiekas slimo kasu starpbirojs arī pelnījis, ietaupī-
dams rabata veida. Ta 19-30. gadā vien pelnīti
180.000 latu. Ta tad pavisam slimo kasu ietaupī-
jums sociālai apdrošināšanai bijis 295.189 lati, bet
gadu iepriekš, kad par zālēm- nebija jāpiemaksā 15%,
šī summa bija 364744 lati. Visā slimo kasu aptieku
pastāvēšanas laika — līdz 1932. gadam slimo kasu
starpbirojs ir guvis 2.106.725 latu ietaupījuma. Lūk,
tā ir ta summa, kas grauž sirdis un maku privātiem
aptiekāriem! (P. Ulpes starpsauciens.) Taisnība,Ulpe, šīs summas deļ jr vērts cīnīties, un tāpēc pri-
vātie aptiekāri arī cīnās rokām un kājām, lai šos mil-jonus, šo lielo summu atņemtu slimo kas-ēmi, lai tā
atkal naktu privātas rokas. Lūk, tādi ir lietas patie-
sie apstākļi!

Protams, ka slimo kasu aptiekas traucē un ļoti
liela mēra samazina prīvāto aptiekāru peļņu. Tāpēc
arī šie kungi dara visu, lai kavētu slimo kasu aptie-
ku darbību. Un farmācijas pārvaldē mēs redzam ap-
brīnojamu pretimnākšanu privātiem aptiekāriem.
Aptur jaunu slimo kasu aptieku nodibināšanu, iero-
bežo pastāvošo slimo kasu aptieku darbību, neļauj
slimo kasēm, apkalpot valsts darbiniekus un privātusļaudis; bet — raksturīgi_— tanī pašā laikā izrāda lie-lu pretimnākšanu privātiem 1aptieķniekiem, atjaujot
slimo kasu dalībniekiem izvēlēties aptieku, kur pa-
sūtīt zāles. Uz visas līnijas — labvēlība privātiem
aptieķniekiem par ļaunu sabiedriskiem upņēmumiem.

Man ir klāt daži dati, kas apliecinās manus vār-
dus un apgalvojumus. Piemēram uz farmācijas pār-
valdes rīkojumu no vienas pašas slimo kasu aptiekas
paņemti it ka pārbaudei 45 priekšmeti, bet — pa-
klausaities! — visa Latvijas pastāvēšanas laikā ne
no vienas privātas aptiekas tāds milzīgs vairums
preparātu nav ņemts. Vai ta nav vienpusība, vai jūste nesaskatāt privāto aptieķnieku aizstāvēšanu? tie
jāliek miera, bet jāmetas virsu tiem, kas konkurre
ar privātiem uzņemejļem. Ir konfiscēti 4 medika-
menti liela vairuma

^
tapec ka nav bijis Pusbarnieka

atļaujas; bet privātas aptiekas tādus izdod bez gala
un bez malas. Man ir vesels saraksts, no kura re-
dzams, ka Pusbarnieks neatļauj slimo kasu starp-
birojam 1pieprasītos medikamentus pārdot orīģināl-
iesaiņojuma. Tas ir garš, ja kādu tas interesē, tam :
es to paradīšu; tanī paša laika privātās laboratorijas i
uņ aptiekas gandrīz ikdienas nak ar jauniem prepa-
rātiem, ko viņas izgatavojušas un ko tās reklamē vi- 'sos preses izdevumos ar lielu troksni.

Bez tam jāatzīmē vēl viena nelikumība no Pus- i
barnieka puses, kas ir notikusi, protams, ar ministra i

kunga svētību. Patentlīdzekļu takses grozījumu sa-
raksta Nr. 9 ievietots tikai slimo kasu starpbiroja
ražojumu sastāvs, un ir atļauts aptiekām izsniegt sli-
mo kasu starpbiroja ražoto zāļu vietā savus maisī-
jumus. Rīkojums par šādu atļauju privātām aptie-
kam ir izsludinats_ 1932. gada 5, decembra „Valdības
vēstneša" numura un ir pilnīgi nelikumīgs. Krīt
svara tas, ka rīkojums pamatots, pirmkārt, ar ārst-
niecības nolikuma 1905. izd. XIII sējuma 364. pantu;
otrkārt, ar iekšlietu ministra t. i. cara laika ministra
cirkulāru Nr. 1257 un, treškārt 1896. g. lik. kop. 798.
pantu. Bet mušu kodifikācijas nodala ir paskaidro-
jusi, ka bijušie Krievijas ministru cirkulāri un rīko-
jumi, kas ir pamatoti uz Latvijā spēkā esošiem Krie-
vijas likumiem, ir spēkā mūsu valstī tikai tad, ja
kāds no Latvijas ministriem viņus ir atjaunojis, iz-
sludinot „Valdības vēstnesī". Bet takses grozījums
Nr. 9, ar kuru privātam 1aptiekām atļauj slimo kasu
starpbiroja ražojumu vieta dot savus maisījumus,
tika izsludināts „VaIdības vēstnesī" 1932. gada 30.
novembrī, ko gan nebija tiesība darīt ne Jums, mi-
nistra kungs, ne Pusbarniekam. Ari otrā patentlī-
dzekļu cenu grozījuma publicēts tikai slimo kasu
starpbiroja ražojumu sastāvs, bet nevienas privātas
laboratorijas vai aptiekas ražojumu sastāvs nav
publicēts. Sakait, ministra kungs-, vai tā nav vien-
pusība!

Tālāk! Pusbarnieka kungs presē atklāti pauž
nepatiesību. Viņš uzsver, ka slimo kasu starpbiroja
ražojumi esot par 50%,—60% dārgāki nekā privāto
aptieku ražojumi. Man gribētos norādīt šeit uz da-
žiem- piemēriem.

Ņemsim piemēram to pašu algesinu, ko ministra
kungs minēja it ka kādu trumpi, kas runā viņam par
labu. Taisnība — algesina tabletes 10 gabalu 1932.
gada . 30. novembrī maksājušas slimo kasu aptiekā
Ls 1.05. Tas ir pareizi, ministra kungs! Tanī pa-
ša laika patentlīdzekļu takses, grozījums Nr. 9.. ko iz-
devusi farmaciļas pārvalde, liecina, ka šis līdzeklis,
privātas aptiekas izgatavots, maksā tikai 75 santimu.
Tiktai, ministra kungs, Jums ir taisnība. Bet vai Jūs,
ministra kungs, esat padomājuši, kas te aiz šīs lietas
slēpjas? Te slēpjas gandrīz noziegums! Sakait, kā
tas nak, ka saraksta Nr. 9 uzreiz nezināmā kārtā ie-
kļūst tadu preparātu cenas, kuras bija paredzētas
slimo kasu starpbiroja pazeminājumos? Mums tas
ceļš ir zināms, Mums ir skaidri zināms, ka viens no
slimo kasu starpbiroja pilsoniskiem pārstāvjiem- ir
teciņus vien devies pie aptieķnieku savienības
priekšnieka Cerbuļa, bet Cerbulis ar Pusbarnieku ir
tik pat ka sieva un virsi, tie sarunājas kopā un, lai
nosistu sabiedrisko iniciatīvu, sabiedrisko darbu un
sabiedriskos uzņēmumus, lūk, šiem preparātiem stei-
dzīgi mākslīgi samazina cenu. Kā lai citādi izskai-
dro to, kapec taisni tiem preparātiem 1, kuru cenas
bija nolēmis samazināt starpbirojs, privātaptiekāri
vel vairāk pazemināja cenas?

Ja to nezina, tad tiešām liekas, ka privātie ap-tieķnieki ir milzīgi lieli cilvēku mīļotāji. Skataitiestikai, ka viņi nosit cenas un nav nekādi ierāvēji!
Vai tā neizliekas? Viņi negrib ieraut uz slimo

kasu rēķina! Ta, protams, ir aplamība. Mēs zinām,
ka visu šo laiku slimo kasu starpbirojs ir cīnījies par
medikamentu cenu samazināšanu. Pret to vienmēr
uzstājušies privātie aptieķnieki. Un ja tagad arī pri-
vātie aptieķnieki steidzas cenas samazināt, tad šī
samazināšana nak tapec, ka uz to spiež sabiedrisko
iptieku veselīga konkurrence. Ja nebūtu bijis slimokasu aptieku, kas tagad strādā par lielu svētību
/alstij, pašvaldībatn un visiem slimniekiem, tad pri-
vātie aptieķnieki zaļu cenas nesamazinātu. Tāpēcnums visiem speķiem jāveicina sabiedriskie uzņēmu -ni, slimo kasu aptiekas, kas padara zāles lētas. Bet
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Jus to negribat darīt, un Jūsu soļi iziet uz to, lai šo
lietu tikai traucētu.

Man te ir viens mazs piemērs par tās sliktās
konkurrences paņēmieniem, ko Jūs veicināt. Te
man ir pārskats par Latvijas slimo kasu savienības
darbību 1932. gadā.

Ar kādiem konkurrences paņēmieniem strādā
slimo kasu aptiekas, liecina notikums Ventspilī.

Ventspills slimo kasei ir sava aptieka Ventspilī;
lai ar to konkurretu, privātās aptiekas neņēma no
slimo kasu dalībniekiem un ģimenes locekļiem- pie-
maksas par zālēm. Slimo kase iesniedza sūdzību
Tautas labklājības ministrijā un prasīja vainīgās ap-
tiekas izslēgt no to aptieku saraksta, kas izsniedz
slimo kasu piederīgiem zāles. Tas bija skaidrs, jo tā
ir negodīga konkurrence, bet ministrija to tomēr ne-
darīja, neizslēdza šīs privātās aptiekas no šī saraksta.
Tad Ventspils slimo kases- pilna sapulce nolēma, ka
kases aptieka piešķir dalībniekiem 15%! rabata. Mi-
nistrija šo lēmumu atcēla, jo rabata piešķiršana līdzi-
noties piemaksas neņemšanai, ko likums noliedz.
Turpretim, pret privātām aptiekām: par piemaksu ne-
ņemšanu nespēra nekādus radikālus soļus un nostā-
dīja slimo kasu aptiekas nelabvēlīgos apstākļos, sa-
līdzinot ar privātām aptiekām. (Starpsauciens.) Var-
būt, pēc kāda laika viņš ir bijis piespiests to darīt,
bet ilgu laiku tas netika darīts. Tas raksturo jūsu
labvēlīgo izturēšanos pret privātām aptiekām un ne-
labvēlīgo izturēšanos pret sabiedriskām iestādēm-,
pret slimo kasu starpbiroju un slimo kasu aptiekām.

Privātie aptiekāri ar Tautas labklājības mini-
strijas labvēlību un svētību cīnās pret kasu starpbi-
roju, jo pēdējā ražojumi iznāk stipri lētāki nekā ār-
zemju patentlīdzekļi un zāļu izgatavojumi aptiekā pēc
ārstu receptes. Tā kā aptiekas uz katru patentlī-
dzekļi pelnī 33%'—50% — tas ir pierādīts —, tad,
protams, viņām ir izdevīgi pārdot dārgas zāles, ne-
vis lētas. Gatavojot zāles pēc receptēm, aptieķnie-
kiem ir liela peļņa, jo pasūtīto medikamentu cenām
pieskaita klāt darba taksi, kas dažreiz ir 20i—30 reižu
lielāka nekā pati zāļu cena. Piemēram, tā ir ar acu
pilieniem. Man ir vesels saraksts par to, bet a.r tā-
dām lietām negribu kavēt jūsu uzmanību. Intere-
sentiem labprāt to parādīšu.

Šī gada 25. aprīlī stājās spēkā viena svarīga lie-
ta — jaunās rokas pārdošanas cenas, aptiekas takse,
ko izstrādājuši paši privātie aptiekāri kopā ar Pus-
barnieku kungu, un ko Jūs, ministra kungs, esat ap-
stiprinājuši. Šīs takses 2. lappusē ievietots jauns,
nekad nevienā rokas pārdošanas taksē nebijis pa-
skaidrojums, kas atļauj privātiem aptiekāriem vārda
pilnā nozīmē iedzīvoties daudz tūkstošos latu uz
valsts, pašvaldību un slimo kasu rēķina. Šis pa-
skaidrojums sastādīts stipri jezuītiski, un to var tul-
kot godīgi un negodīgi. Burtu pa burtam tas skan
tā: „Zāļu pagatavojumi pēc receptēm no vairāk vie-
lām vai to dozējumi jāaprēķina pēc aptiekas recep-
tūras takses cenām, ar pilnu darba taksi, atvelkot
15 santimu par signātūru.

Tas suns ir apraksts vārdos „vai to dozējumi".
„Dozējum.i" var attiecināt uz teikuma pirmajiem di-
vi vārdiem- „zāļu pagatavojumi", vai ari uz teikuma
vārdiem „no vairāk vielām". Slimnieku vai orga-
nizāciju, uz kuru rēķina ārstēšanas notiek, apcirpša-
nu privātie aptiekāri var izdarīt, ja viņiem labpatiks
saprast, ka „dozējumi" attiecas uz „zāļu pagatavo-
jumu". Man ir daudz piemēru, kas raksturo šo lietu.

Jaunā rokas pārdošanas takse ir pazemināta ti-
kai maz noejošiem medikamentiem, bet daudz noejo-
šiem medikamentiem tā ir vēl_ pacelta. Tāpat takse
ir atstāta tāda pati kā bija, tām zālēm, kas pagata-
vojamas ar spirtu, kaut gan spirta cenas ir pazemi-
nātas. Līdz šī gada 24 aprīlim 1° spirta maksāja 70

santimu, bet pēc 24. aprīļa — tikai 40 santimu, mi-
nistra kungs. Ja ar spirtu pagatavojamām zālēm
pēc 24. aprīļa cena ir atstāta tāda pati, tad tas nav
pareizi. Jaunā rokas pārdošanas takse stājās spēkā
šī gada 25. aprīlī, tā tad vienu dienu pēc spirta cenu
palētināšanas. Ja ar spirtu pagatavojamām zālēm
pēc 24. aprīļa cena ir paredzēta tāda pati, kā bija
agrāk, tad taču jādomā, ka te ir kāda sakarība, tas ir
darīts ar gudru ziņu. Uz starpību, kas rodas no
spirta palētināšanas un veco cenu atstāšanas tink-
tūrām, saprotams, privātās aptiekas ir pelnījušas pa
šo laiku milzu summas.

Tautas labklājības ministris teica, ka valdība
vienmēr raugoties, lai zāles būtu lētākas, un Latvija
tomēr esot tāda zeme, kur zāles esot vislētākās. Tas
nav attaisnojums. Valdībai, bez šaubām, jāraugās,
lai zāles būtu lētākas, bet viņai arī jāraugās, lai peļņa
no zāļu tirdzniecības nāktu par labu iestādēm,kuras
valsts uztur. Ja algoti darbinieki, kas apdrošināti
slimo kasēs, un valsts darbinieki griežas slimo kasu
aptiekās pēc zālēm, skaidrs, ka peļņu tad gūst valsts,
pašvaldības u. c. iestādes, bet ja viņi griežas pie
privātiem aptieķniekiem, tad tas nozīmē, ka valsts
līdzekļus pārvieto privātās- kabatās.

Ministra kungs teica, ka aptieķnieku peļņa ne-
maz tik liela neesot. Viņš minēja dažas slirmo kasu
aptiekas, kas strādājušas ar zaudējumiem. Ja var-
būt vienā otrā vietā ir bijis iztrūkums, tad jāievēro,
ka privātās aptiekās ir lētāks darba spēks, bet slimo
kasu aptiekās darbinieku atalgojums pielīdzināts
valsts un pašvaldību attiecīgo darbinieku atalgoju-
mam. Visumā tomēr nevar noliegt, ka slimo kasu
aptiekas dod lielu peļņu, un ja daudz maz veicinātu
šo sabiedrības pasākumu, peļņa būtu daudz lielāka,
un tā nāktu par labu visiem. Slimo kases negrib
iedzīvoties uz slimo un gaudeno rēķina, bet grib no-
pietni palīdzēt slimajiem:; turpretim1 privātās aptie-
kas bez peļņas negrib strādāt. Viņas pat par ma-
zāko nieciņu grib pelnīt un plēst no slimniekiem.

Ministra kungs sacīja, ka mūsu pieprasījuma gal-
venais iemesls neesot zāļu cenas, bet farmācijas pār-
valdes konflikts ar slimo kasēm:. Ministra kungs var
domāt, kā viņš grib. Mums galvenais ir zāļu cenas.
Protams, negribu noliegt, ka tie paņēmieni, ko far-
mācijas pārvalde lieto pret slimo kasēm attiecībā uz
medikamentu ražošanu, liek mūs prasīt apstākļu gro-
zīšanu par labu slimo kasēm — sabiedriskam- uzņē-
mumam.

Ministra kungs savā runā, garāmejot, meta ēnu
uz slimo kasu starpbiroja ražojumiem.

Vai slimo kasu aptiekās zāļu sastāvs tiešām ir
sliktāks? Mēs, ministra kungs, droši varam apgal-
vot, jakur ir labas zāles, tad tās ir labas slimo kasu
aptiekās. Slimo kasu starpbirojs, iepērkot medika-
mentus, vai nu tos ieved no ārzemēm, vai: iepērk
no vietējiem lieltirgotājiem, pirmkārt tos nodod ana-
lizēt savā laboratorijā. Ja zāļu sastāvdaļas neatbilst
farmakopejas noteikumiem,, tad tās sūta atpakaļ.
Lūk, tāpēc ir garantija, ka slimo kasu aptiekās ir
labas zāles. Slimo kasu starpbirojs taču ir ieintere-
sēts, lai slimnieks iespējami ātri izveseļotos, un tā-
pēc viņam jādabū labas zāles.

Ministra kungs te minēja salolu un gribēja it kā
pierādīt, ka slimo kasu laboratorijās ir slikti darbi-
nieki un medikamenti. Man jāsaka, ka tur strādā ne
mazāki lietpratēji kā citās laboratorijās, un diezin,
vai taisnība tai jūsu salola „ieiešanai" un ^zieša-
nai". Izrādās, ka salols laboratorijā tiek presēts ar
pilnu apdomu, viņa sastāv papildināts ar tādu lī-
dzekli, kas dod iespēju tam izkust vajadzīgā laikā un
vietā.

Tālāk ministra kungs teica, ka esot redzēti
starpbiroja preparāti, kas bijuši pārvērtušies tīri zaļi
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un zili. Mes zinām, no kurienes jums šīs ziņas. Par
tam ir parūpējies Cerbuļa kungs, sargājot sava ma-
ka intereses. Par to savā laikā_ bija rakstīts arī
„Latvī" kāds liels raksts, bet mēs tam neticam, jo
zinām, ka šim kungam vairāk interesē viņa kabata.
Ja slimo kasu birojs manīs kaut mazāko defektu kā-
dam līdzeklim, tas būs pirmais;, kas to izņems no ap-
grozības, jo tas ir sabiedrisks uzņēmums.

Visi dati liecina, ka šinī Tautas labklājības mi-
nistrijas nozare — farmācijas pārvaldē tās lietas
labi ņeštav. Un zināt ko? — To nesaka tikai so-
ciāldemokrāti vien, ne — to saka arī pilsoņi. Vai
jus zināt, ka 28. miaija notika slimo kasu savienības
kongress, kura ar jūsu žēlastību piedalījās arī uz-
ņēmēju, fabrikantu pārstāvji? Un zināt, kas tur no-
tika? Vis], ka labais, ta kreisais spārns, vienbalsīgi
pateica: ta ta lieta nedrīkst palikt, Pusbarniekam
jāiet. (/. Birznieka starpsauciens.) Ja Birznieks
netic, nevar viņam ar pirkstu pierādīt; bet ir doku-
ments, kuru Jus katrā laikā varat ministrijā redzēt;
tur ir visi kongresa protokoli. Tā tad, visiem vien-
balsīgi balsojot, ir uzstādīta prasība par to, ka šim
kungam, kas sedz visas šīs lietas, ir jāiet prom.
(/. Mežaraupa starpsauciens.) — Ko gan citu Meža-
raups lai teiktu? Viņam arī privātie jāaizstāv. Mums
jāaizstāv sabiedrības vienotā balss un jāuzstājas par
to, lai priekšlikums, ko ir iesniegusi māsu frakcija
par farmācijas pārvaldes reorganizēšanu, tiktu, ie-
spējami atrak realizēts. Ja tas- tā notiks, tas nāks
par svētību ne tikai slimo kasēm, bet nāks par svē-
tību ir valstij, ir pašvaldībām-, ir visai sabiedrībai.
Visi taču veļas labas zāles, visi vēlas veselību; bet
veselību, protams-, var dot tikai labas, pārbaudītas
zāles-, un tādas var dot tikai sabiedriska iestāde, kur
nav ieinteresēts privātais kapitāls, kas cenšas gūt
labumus tikai savai kabatai.

Ministra kunga atbilde mūs neapmierina, un mēs
iesniegsim attiecīgu pārejas formulu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bitēm.

M. Bite (strādnieku un zemnieku frakcija): Ru-
buļa kungs noradīja jeb, tā sakot, nāca ar zināmas
porcijas morfija_ iespricešanu, lai varētu nomierināt
strādniecības pārstāvju prātus; trūka tikai, ka Ru-
buļa kungs būtu teicis, ka šis nemiers ir kommū-
nistu roku darbs, ka nesen teica iekšlietu ministris
par jūrnieku streiku, lai gan viņš nebija painteresē-
jies, ka jūrniekiem liek braukt par velti. Jums jāsa-
prot, ka darba tautu par velti nevar kalpināt.

Ja šeit runā par zālēm, tad jāsaka, ka Rubuļa
kungs tas hētas tīri labi saprot. Man jāsaka, ka ši-
nī gadījuma nav saskatāma nekāda starpība starp
fabrikantiem un kuģu rēderiem, vārdu sakot — starp
kapitālistu grupu ka tadu un_ starp privātiem aptieķ-
niekiem, šini gadījuma privāto aptieķnieku virspeļ-
ņas kari. Ir vienalga, vai šeitrunā par „pusbārdnie-
ku" vai „veselu bardu" — tā persona šeit nav no
svara, bet no svara šeit ir tas, ka šeit gan katru
reizi runa par nacionālo atmodu un nacionālās at-
modas valdību, bet vārda tieša nozīmē tas tā nemaz
nav. Nekadnetiek ievērota strādnieku labklājība un
šinī gadījuma, jāsaka, zaļu jautājumā.

Ir bijuši gadījumi, kad slimo kasu pilnvarnieku
padomes valde — gan darba devēji, gan darba ņē-
mēji vienbalsīgi ir Iemuši lūgt samazināt piemaksas
par ārstēšanos gan pie ars-ta, gan mājās par 50%;
tomēr Rubuļa kungs to nav ievērojis, un šie lēmumi
ir noraidīti. Šadaī rīcībai nav nekādu motīvu.

Bet kapec gan lai ministra kungs nāktu pretim
slimokašu aptiekam un teiktu, ka starpbirojs var
tās zāles pagatavot? Man šķiet, to gan vajadzēja

darīt; vai Jums, ministra kungs, neliekas, ka starp-
birojs ir_ iestāde, kur tomēr darbojas cilvēki ar la-
bam zināšanām? Slimo kasu pilnvarnieku sapulcēs
ir runāts par zaļu jautājumu, un šīs pilnvarnieku sa-
pulces ir pilnvarojušas starpbiroju, ka tas var izga-
tavot zāles, kādas vien ir iespējams. Bez šaubām,
tas atņem aptieķniekiem, privātiem aptieķniekiem,
šai kapitālistu grupai lielo virspeļņu. Tā nu, lūk, ir
ta vaina! Vai Jus-, ministra kungs, arī zināt, ka
starpbirojam ir 6 aptiekas, un tomēr ir veseli ap-
gabali, kur starpbirojam nav nevienas aptiekas? Šī
kapitālistu grupa — privātie aptieķnieki, to nepie-
ļauj, un ir skaidrs kapec. Te ir vainīga tā lielā ie-
dzīvošanas kāre — iedzīvoties uz strādnieku rēķi-
na, kaut vai uz tadu, kas vairs nevar ne kustēt. 7ē
ir iedzīvošanas kāre uz darba zemnieku un darba
'intelligences rēķina. Grib iedzīvoties arī uz tā rēķi-
na, kas knapi stāv kājās. Jāsaka, uz to rēķina ir
vislabāk iedzīvoties, jo tie nespēj pretoties.

Kādēļ vajadzīga ārsta_ palīdzība? Ja cilvēkam
nedos zāles, tad no viņa ātrāk tiks vaļā, tad viņš
drīzāk dabūs savas 7 pēdas zemes.

Sevišķi man jāpakavējaspie pagaidu strādnieku
slimo kases. Ministra kungs, laikam, vislabāk zi-
nas, ka šī kase tomēr ir visnabadzīgākā, jo tanī ie-
tilpst tikai gadījuma strādnieki un, otrkārt, tādi, kas
maz pelnī. Man liekas, ka tas ir tīri saprotams. Šie
strādnieki pastrādā 2—3 nedēļas, un pēc tam mēnei-
šiem ilgi viņiem nav darba. Ja nu viņi saslimst,
tad viņu stāvoklis ir slikts, Vispirms jau viņi nevar
dabūt palīdzību naudas veidā. Tur katrs saņem ti-
kai dažus atsevišķus santimus, Ja kāds var dabūt
latu diena, tad ta ir jau augsta norma.

Mēs sakām, ka_ tagad pastāv nacionālās atmo-das valdība. To mes dzirdam uz katra soļa, un pil-
soņi vienmēr to uzsverj bet jāsaka, ka tas ir tikai
vārdos — darbos tas ta nav. Tas ir neapstrīdams
fakts.

_ Ir, piemēram, bijis tāds gadījums, kur pagaidu
strādnieku slimo kases dalībniekam ārsts izrakstījis
zāles. Sieviņa aiziet aptiekā, bet atnāk atpakaļ un
griežaspie kases personāla, ka viņa ir nabadzīga,
viņai zāles maksa 3 un vairāk latu, bet šīs naudas
nav. Vai te starpbirojam nebūtu pienākums izga-
tavo-^ zāles un vajadzības gadījumā, kad būtu jā-
maksā 3 lati,_dot tas par 2 latiem un pat lētāk? Irskaidrs, ka nacionālas atmodas vīriem tas nerūp.

Tāds pats stāvoklis ir redzams arī citur. Pie-
mēram, kāds ārsts no pilsoņu aprindām pagaidu
strādnieku slimo kase saka, ka pie viņa atnāk sie-vietes, un ja tas jāizmeklē, tad viņam ir bailes iet
klāt. Tas ir skaidrs, jo tam ir virsū knapi vieni lin-
draciņi un apakša nav nekā vairāk. Redziet, kādā
stāvoklī nonāk strādnieces, vai patiesībā kādā stā-
voklī viņas tiek nodzītas.

Kad te šodien runāja, ka strādnieki sākuši strei-
kot, tad tūlīt p-irma piezīme bija, ka tas esot kom-
mūnistu roku darbs; bet vai jūs nevarētu, teikt tā,
ka paši kapitālisti strādniekus pie tā nodzinusi? Sa-
protams, ja jus, kas še sēžat, neaizstāvēsit kapitā-listus, kas ir ārpuse, tad viņi teiks, ka jūs nekamnederat. Vai neta? Tas taču mums ir saprotams.
To redzam katra vieta un visur.

Teiksim, vai nu viņš ir fabrikants, vai kuģu rē-
deris, vai citas kādas kapitālistu grupas pārstāvis
— neviens strādniekam neko nav devis. Ja strād-
nieks nav spējis uzstāties pret viņu par savas algas
uzlabošanu, tad strādnieks neko nav saņēmis. Tā
šinī gadījuma ir arī ar aptiekām. Ministra kungsgan te nāca ar savu mo-rfija iešļircinājumu, nāca, un
nodeklarēja vai stundu garā runā, ka mums te La-tvijā ir viss, kas vajadzīgs un kā vajadzīgs. Kad
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paskatāmies, tad izradās, ka pec būtības un iekšienē
tas ta nav. _ Kungi, stāvoklis ir šausmīgs! Tas ir
kritisks! Ta ir!

Nav sen atpakaļ tie gadi, kad pilsoņi atklāti
griezās pie strādniekiem: vajagot no Latvijas izdzīt
bandas pa kreisi un pa labi. Toreiz tika uzsvērts:
nāksim atpakaļ, ievedīsim mūsu valstī, mūsu La-
tvija labklājību. Bet vai tagad tas tā ir? Tas nav
piepildījies! Ir dabīgi, ka tas nepiepildīsies un ne-
var piepildīties, jo ir zināmas atsevišķas grupas, kas
dzīvo uz citu rēķina. Tie ir tie iemesli, kāpēc ne-
var piepildīties tas, kas ir solīts.

Par mūsu rēderiem. Ja ministra kungs cik ne-
cik būtu ieskatījies jūrnieku dzīvē un pats būtu cik
necik progresīvi domājošs un pareizi novērtētu, tad
viņš spriestu pavisam citādi. Jāprasa, cik bija ku-
ģu pec Latvijas atzīšanas un radīšanas? Tagad ir
vesela flote, vesela armija. No kurienes tā ir nā-
kusi? Strādnieks ir nostrādājies sirms un līks, bet
ja viņš pārtrauc darbu, tad viņam nav nekā. To jūs
neapstrīdēsit. Es gluži labi pazīstu apstākļus un
zinu, ka bija ar rēderiem pirms kara, un kā ir ta-
gad. Tagad Latvijā ir veselas kuģu flotes; bet kad
strādnieki-jūrnieki prasa sava stāvokļa uzlabošanu,
tad saka, ka tas esot citu roku darbs. Tā nevar
lietu _ nostādīt, ja vien pilsoņi cik necik progresīvi
domātu. It sevišķi tā nedrīkstētu skatīties iekšlie-
tu ministra kungs. Jābūt taču korrektībai. Nevar
vienkārši pateikt, ka tas ir tā vai tā. Iznāk tā, ka
Latvijas strādniekiem jākrāj tikai kapitālistiem mil-
joni. Vai tad strādniekiem nav tiesību dzīvot La-
tvijā? Ja viņi Latviju varēja iekarot, vai tad vi-
ņiem tanī nav nekādu tiesību? Vienai grupai jūs
gribat atļaut uzkrāt milzīgas virsvērtības, bet otrai
grupai likt mirt badā. Man liekas, ka šādai izman-
tošanas politikai reiz jādara gals. Vienalga, vai nu
jus sakāt, ka šie 7 cilvēki jātriecpie velna, vai strād-
nieku un zemnieku frakcija jāuzkar, viņas ideja to-
mēr neiznīks-, tā augs arvien plašumā. Citādi tas
nemaz nevar būt.

Man jāatgriežaspie ministra kunga rīcības. Mi-
nistra kungs ir ielicis Rīgas pagaidu strādnieku sli-
mo kasē vienu ķeizariņu, kas rīkojas, kā grib. Kaut
gan tur ir ari darba devēju pārstāvji, ar tiem viņš
nerēķinās. Ja viņam kaut kas nepatīk, viņš vien-
kārši pasaka: man tas nepatīk. Vai tas ir pielai-
žams? Tad jau, ministra kungs, pasakait, lai tas
ķeizariņš' visus citus padzen un tad rīkojas viens
pats, kā grib.

Tāpat ir ar bērnu koloniju Siguldā. Man liekas,
Rubuļa kungs, neviens neapstrīdēs, ka bērnu audzi-
nāšanā vajadzīgi cilvēki, kas tanī darbā ir iestrā-
dājušies un nedrīkst paķert, kas gadās. Vai nav
tā? Darba devēji un arī strādnieku pārstāvji bija
par to, ka jāņem darbā pagājušā gada darbiiiieki_—
gan audzinātāji, gan apkopēji, un tikai tad, ja kāds
iztrūkst, pieņemt jaunus. Ministra pilnvarnieks to-
mēr pasaka: man tā marka neder, nāks jauna mar-
ka! Un nāk jaunamarka — 7 vīru valdes lēmumus
neievēro, bet rīkojas viens pats patstāvīgi.

Man liekas, Rubuļa kungs, ilgi tā nevarēs da-
rīt; vajadzēs ievest kārtību. Ja ministra kungs to
nedarīs, tad strādniekiem pašiem būs jāmēģina tikt
vaļā no šīm diktatoriskām tieksmēm. Paši pilsoņi
taču saka, ka diktatūra nekur nederot. Vārdos vi-
ņi saka tā, bet darbos parāda pavisam pretējo.
Strādniekus savas iekšējās dzīves veidošanā nepie-
laiž. (/. Bērziņa starpsauciens.) Tā ir, Bērziņa
kungs! Jūs to pašu sakāt.

Strādnieku un zemnieku frakcija vienmēr ir bi-
jusi par strādnieku stāvokļa uzlabošanu — ne tikai
vienkāršo darba strādnieku, bet arī darba zemniecī-
bas un darba intelligences stāvokļa uzlabošanu; tā-

pēc viņa arī šoreiz nostājas par slimo kasu starp-
biroju, lai tas varētu sniegt darba tautai labas un
Ietas zāles.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Iesniegtas divas pārejas formulas. Deputāts J.
Kauliņš liek priekšā šādu pārejas formulu:

«Noklausījusies valdības atbildi uz pieprasījumu, Saeima
pariet uz nākošo dienas kartības punktu."

Deputāti F. Menderis, V. Bastjānis u. c. iesnie-
guši šādu pārejas formulu;

«Noklausoties tautas labklājības ministra atbildi uz sociāl-
demokrātu frakcijas pieprasījumu, Saeima atzīst to par ne-
apmierinošu."

Saskaņā ar_ kārtības rulli vispirms nāk nobalso-
šana nemotivētā pārejas formula; ja to pieņems, at-
kritīs otra pārejas formula. Lieku uz balsošanu de-
putāta Kauliņa iesniegto pārejas formulu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Kauliņa pārejas for-
mulu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret depu-
tāta Kauliņa pārejas formulu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Par
deputāta Kauliņa iesniegto pārejas formulu nodotas
54 balsis, _pret — 35 balsis. Deputāta Kauliņa ie-
sniegta pārejas formula pieņemta. Līdz ar to atkrīt
deputāta F. Mendera u. c. iesniegtā pārejas for-
mula. —

3. dienas kārtības punkts — ministru pre-
zidenta atbilde uz deputāta J. Breik-
ša u. c. iesniegto jautājumu. Vārds izglī-
tības ministra vietas izpildītājam Gulbim.

Izglītības ministra v. i. V. Gulbis: Godātie de-
putātu kungi! Uz deputāta Breikša u. c. iesniegto
jautājumu ministru prezidentam man jāatbild seko-
jošais.

Š. g. 15. jūnijā bijušais izglītības ministris Ke-
niņa kungs izdeva rīkojumu par mazākuma tautību
skolu pārraudzību. Šis rīkojums tika atcelts ar 30.
jun-ija nkoj-umu._ Jautājuma iesniedzēji vaicā, kādi
lietderības apstākļi spieduši atcelt augšminēto Ke-
niņa rīkojumu. Man šķiet, ja Breikša kungs būtu
uzmanīgāk izlasījis 30._ jūnijā izdoto rīkojumu, tad
viņam būtu skaidrs, kādi lietderības motīvi ir spie-
duši atcelt Keniņa kunga izdoto rīkojumu.

Keniņa kunga rīkojums sastāv no 2 daļām,. Pir-
mā daļa nosaka, ka ari mazākuma tautību skolu pār-
raudzība padota skolu departamentam un tā direk-
cijai. Likuma par mazākuma tautību skolām 5. pants
nosaka, ka mazākuma tautību skolu pārraudzība pie-
krīt Izglītības _ ministrijai uz vispārējo noteikumu
pamata. No tā mēs redzam, ka Keniņa kunga rīko-
juma pirmā daļa nekā jauna nedod. (Ķ. Kiršteins
no vietas: „Bet viņu līdz šim neizpildīja!") Ja Ke-
niņa kunga rīkojums ir atcelts ar manu vēlāko rī-
kojumu, tad tagad stāvoklis ir tāds, ka minoritāšu
skolas Rīgā tāpat ir padotas skolu departamentam,
un viņas pārrauga Rīgas II rajona inspektors, kas sa-
vukārt ir padots skolu departamentam:. Tā tad Ke-
niņa kunga rīkojuma pirmā daļa ir bijusi pilnīgi lie-
ka, un to atceļot, nekas nav grozījies.

Keniņa kunga rīkojuma otrā daļā norādīts uz to,
ka mazākuma tautību pārvaldēm un skolām jāsa-
rakstās tieši ar Izglītības ministrijas iestādēm bez
ministra vai arī sekretariāta starpniecības. Šī dala
runā pretim Izglītības ministrijas iekārtas likuma
23. pantam, kas nosaka, ka katru mzākuma tautību
pārvaldi vada viņas priekšnieks, kas savā darbībā
padots tieši izglītības ministrim. Izglītības ministri-
jas iekārtas likuma 22. pants nosaka, ka šiem ma-
zākuma tautību pārvalžu priekšniekiem ir pienā-
kums rūpēties par izglītības lietām un arī par sko-
lām. Ja Keniņa kunga rīkojums minoritāšu skolām
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ir devis tiesības bez mazākuma tautību pārvalžu
priekšnieka ziņas sazināties ar citām iestādēm sko-
lu lietas, tad, saprotama lieta, šāda rīcība var izsaukt
tikai pārpratumus un nesaprašanos.

Motivējot šo jautājumu, Breikša kungs aizrādī-
ja, ka tagadēja kārtībā valdot liels birokrātisms, ro-
doties papīra plūdi, un tas viss smagi gulstoties uz
nodokļu maksātāju. Ja tas tiešām tā ir, tad es gri-
bētu jautāt Breikša kungam, kāpēc šāds jautājums
nav agrāk pacelts, kad Izglītības ministrijas priekš-
gala vel bija Keniņa kungsVisā Keniņa kunga dar-
bības laika taču ir pastāvējusi šāda iekārta. Keni-
ņa kungs- savu rīkojumu ļr izdevis š. g. 15. jūnijā,
t. i. savas darbības pēdējā dienā, starp pīkst. 17 un
17.30, ta tad aizejot Tas, man liekas, norāda, ka viņš
sava darbības laika nav atradis par vajadzīgu šo
jautājumu nostādīt citādi un pastāvošo kārtību gro-
zīt. Ja šī kartība ir pastāvējusi, ja Keniņa kungs
visu laiku ir bijis ar to apmierināts-, tad tas ir sa-
protams, jo, grozot agrāko kārtību, rastos lielas ne-
skaidrībasstarp mazākuma tautību skolām un sko-
lu pārvaldēm. Man, piekrita tas nepatīkamais uzde-
vums atjaunot kartību, kāda ir valdījusi visu Keni-
ņa kunga valdīšanas laiku. Ja Breikša kungs to at-
zīme ar vardu „ķeceriba", tad, novēršot nelikumī-
bas un atceļot valstij ļoti neizdevīgu rīkojumu, es to
uzskatīju par savu pienākumu; es te nesaskatu ne-
kādas ķecerības,

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegts priekš-
likums —

pēc ministra Gulbja atbildes atklāt debates.
Priekšlikumu parakstījuši deputāti J. Breikšs,

B. Pīpiņa, J. Šterns, P. Leikarts u. c. Vai. deputāts
Breikšs vēlas .vārdu par savu priekšlikumu?
(J. Breikšs no vietas: „Nē!") Lieku šo priekšliku-
mu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
bašu atklāšanu. (Saucieni: _ „Kauns! Kauns! Aiz-
bāž muti!" — Priekšsēdētājs zvanī.) — Lūdzu ap-
mierināties! — Ludzu pacelties tos, kas ir pret de-
bašu atklāšanu, Tādu nav. Kas atturas? Par de-
bašu atklāšanu nodotas 36 balsis, pret to nav ne-
vienas balss, atturējušies 46. Debašu atklāšana no-
raidīta. —

4. dienas kārtības punkts — ministru pre-
zidenta atbilde uz deputāta P. Ulpes
u. c. iesniegto jautājumu, (Nemitīgi starp-
saucieni. Troksnis. Priekšsēdētājs ilgi zvanī.)
Vārds iekšlietu ministrim atbildei.

Iekšlietu ministris G. Mīlbergs: Tautas vietnie-
ki! Atbildot uz iesniegto jautājumu, man ir gods
ministru prezidenta uzdevumā paskaidrot seko-
jošo.

Kā no sapulces pieteikuma redzams, Bunda rī-
kotajā tautas sapulcē š. g. 1. jūlijā Rīgā, Miera dār-
za, bija paredzēts runāt par tematiem: pirmkārt —
pret hitlerismu, un otrkārt — pret antisemītismu. —
Ievērojot to, ka jau dažās iepriekšējās sapulcēs, kur
šie temati bija apgaismoti, bija novēroti asumi, tā-
pat ievērojot to, ka vācu preču boikota kustības pie-
laišana var kaitēt mūsu valsts interesēm, sevišķi
mūsu eksportam, kā arī, lai novērstu varbūtējas ne-
kārtības sapulcē, policijas pārstāvis jau pirms sa-
pulces sakuma prefekta uzdevumā bija brīdinājis
paredzētos runātājus atturēties no personībām, se-
višķi no uzbrukumiem, ārvalsts valdības galvai un
atklātiem aicinājumiem) boikotēt Vācijas preces.

Tā kā sapulces laikā starp citu vispirmām kār-
tām runāja Bunda biedrs Rabinovičs — samērā pie-
klājīgi — un_ tikai principā uzstājās pret tagadējo
iekārtu Vācijā, tad Rabinoviča runa netika pārtrauk-
ta. Kad runāja deputāts Ulpes kungs, viņa runa bi-

ja ļoti asa. Starp cita, deputāts Ulpe pielaida tādu
izteicienu, ka tagadēja Latvijas valdība lienot Hit-
lera priekša uz vēdera. Viņš arī ļoti izaicinoši vai-
rākkārtīgi aicināja uz Vācijas preču boikotēšanu.
Tapec iecirkņa priekšnieks deva attiecīgu aizrādī-
jumu. Valdības pārstāvis, kuram bija tiesība slēgt
sapulci, to nav darījis.

Bez tam sapulcē pašā notika zināmā mērā neli-
kumība. Pec tam, kad Ulpes kungs bija beidzis ru-
nāt, sapulces atbildīgais vadītājs deva vārdu kādam
nepieteiktam runātājam, aizrādot, ka pieteiktais ru-
nātājs Tankels slimības dēļ neesot ieradies sapulcē.
Nepieteiktajam runātājam policija nedeva vārdu,
Tapec izcēlās zināms apjukums starp sapulces ap-
meklētajiem. Tika raidīti dažādi draudoši saucieni
pret policiju un valdību. Sapulce nomierinājās tikai
tad, kad beidzot Tankels, par kuru teica, ka viņš nav
ieradies sapulcē slimības dēļ, tomēr bija atradies un
uzsaka savu runu.

Manjāsaka, ka policijas pārstāvja rīcība ir bi-
jusi apstākļiem atbilstoša un saskanoša ar mūsu
valsts interesēm.

Valdības vārdā man ir gods paziņot, ka valdība
nepieļaus nekādu rīcību, kas bojā mūsu attiecības ar
kaimiņu zemēm,, ar kuram mums pastāv tirdzniecī-
bas sakari, un kurp iet arīmūsu ražojumu eksports.
Tāpat valdība nepieļaus tadu rīcību, kas var radīt
nedrošību un iekšējas nekārtības mūsu zemē. La-
tvija ir neatkarīga republika; valdībai nav ne prātā
nācis kļūt par vasaļu vai zemoties kāda priekšā.
Valdība to nav darījusi. Bet gan tagadējā krizes lai-
ka lieku asumu radīšana ar mūsu kaimiņiem, ar ku-
riem mums pastāv tirdzniecības nolīgums, uzskatā-
ma par noziedzību.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Ir iesniegts
priekšlikums —

_ pēc ministra atbildes uz deputāta P. Ulpes u. c. iesniegto
jautājumu atklāt debates.

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Debates atklātas. (Troksnis; priekš-
sēdētājs zvanī.) — Ludzu apmierināties! — Vārds
deputātam Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Mes līdz šim patie_sībā nevarējām tikt
skaidrība, ko Latvijas valdības ārlietu ministris Sal-
nāja kungs ir apsolījis vāciešiem, Par to bija visā-
das baumas, Bija baumas, ka viņš patiešām ir de-
vis pilnīgi pazemojošus solījumus vācu valdībai.
Mes iesniedzam vienu vispārēju jautājumu. Uz to
ministru prezidenta kungs mums atbildēja, ka val-
dība — un tas nozīmē, protams, ka arī visi šīs val-
dības ministri — uzskata boikota kustību pret faši-
stisko Vāciju par tadu soli, kas kaitē Latvijas eks-
portam

^ Latvijas saimniecībai, Latvijas politikai,
vienu vardu sakot — Latvijas labklājībai, un ka tā-
dēļ Latvijas valdība visiem likumīgiem soļiem apka-
ros šo boikota kustību,.

Labi! Ir saprotams, ka katras valdības tiesība
ir Hkumīgiem_ līdzekļiem apkarot to, kas viņai ne-
patīk. Izradās, ka Latvijas valdība, kopā ar Sal-
nāja kungu, progresīvas apvienības ministri, ir iz-
vēlējusies ceļu, kuru iedama, grib darīt visu to, kas
patīk Vācijas hitleriskai valdībai. Labi, arī to viņa
var darīt! Es domāju, ka to attiecīgi ari novērtēs.
Bet tad galu gala var prasīt, lai tas paliktu likumības
robežas. Ja tas nepaliek _ likumības robežās, tad
jāsaka, ka Latvijas tagadēja valdība un Latvijas pil-
soniskais vairākums, kas_ tegad valdībā atrodas, lien
uz vēdera Hitlera priekša, kā to sapulcē teicis mūsu
biedrs Ulpe.
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Arvien vajaga cilvēku, kas pasaka patiesību, ko
valdība ir solījusi; un šo patiesību ļoti pateicīgā kār-
ta šeit pateica Mīlberga kungs, Viņš arvien daudz-kārt negribēdams ko pasaka.

Un ko Mīlbergs pateica? Šinī sapulcē policija
esot paredzējusi, ka tikšot lietoti asi vārdi pret ār-
valsts vadošam personām. Brīnums! Kā? Vai to
nevar darīt? Redziet, kungi, kāds savāds stāvoklis
rodas. Asus vārdus var lietot pret Bļodnieka kungu
— ministru prezidentu —, asus vārdus var lietot
pret Mīlberga kungu — ministri —; bet asus vārdus
nevar lietot pret Hitleru — arī ministru prezidentu.
(Starpsauciens.) Acimredzot Hitleru Latvijā uzska-
ta augstāku ka Bļodnieka kungu. Es gribu pateikt
godātam^ Mīlberga kungam, lai viņš uzdod vai nu
savam juriskonsultam, vai arī lai pats to izdara, ja
saprot latviešu valodu — pašķirsta mūsu sodu liku-
mus; tur Jus atradīsit, ka tiešām ir aizliegts apvai-
not valsts galvas, tas nozīmē — karaļus, ķēniņus,
valsts prezidentus; bet ārvalstu ministri nav aizsar-
gāti citādi ka kurš katrs pilsonis. Par ārvalstu mi-
nistriem var runāt asus vārdus, pat viņus aizskart.
Ja jus gribat noliegt sapulcē asi izteikties par Hit-
leru, asi izteikties-, cienītie kungi, par to personu, kas
sava grāmata ir pateikusi, ka latvieši vispār ir ze-
mas šķiras, tauta, kas paši nemaz neprot sevi pār-
valdīt, bet ka tas jādara citiem — vai tad jūs paši
nesaprotat, ka ar to jūs spļaujat sev sejā? Jūsos,
laikam, ir pamodies vecais, verdziskums iepretim
vācu kungam. _ Vai ta nav uz vēdera līšana vienas
ārvalsts priekšā, kas piedraud, ka tad, ja lietos pret
viņu asus vārdus

^
aizliegs sviesta eksportu? Sa-

kait, kungi, vai tādi apstākļi ciešami ir valstī, kas
daudz maz stāv par savu prestižu un daudz maz
grib, lai citi neiejaucas viņas iekšējās lietās! (Starp-
saucieni. P. Leikarta starpsaucieni.) — Kad Hitlera
aģents Leikarts drusku nomierināsies, tad runāsim
talak. (Sauciens no vietas: „Leikarts aizstāv savu
svaini.")

Iesim tālāk! Mīlberga kungs pateica, ka esot
bijis pareizi, ka policists esot brīdinājis sapulces sa-
rīkotājus, kad biedrs Ulpe vairākkārt aicinājis uz
boikotu. Es arī tagad aicinu uz boikotu, un mēs
vienmēr aicināsim uz boikotu. Mīlberga kungs, Jūs
varat jvai nu uz rokām stāvēt, vai četrrāpus līst —
Latvija nav tāda likuma, kas aizliegtu teikt Latvi-
jas pilsoņiem: nepērciet šīs fašistiskās zemēs preces!
Kurā likumā ir aizliegts Latvijas pilsoņiem to teikt?
Es saprotu-, pret mums varētu vērsties, ja mēs ar
varu kādu pilsoni, kad viņš iet veikalā, rautu ārā, ja
mēs lietotu varas darbību; tad jūsu policisti varētu
stāties darbā, un jūs no formālā likuma viedokļa va-
rētu attaisnoties; bet vienā sapulcē to teikt vienreiz,
divreiz, trīsreiz, pat simtreiz — tas mums nav aiz-
liegts! Jūsu policistiem te nav, ko iejaukties. Ja
viņi gribēsiejaukties ar varu, tad arī mēs ar jums
saksim runāt citādi. Likumu mīdīt kājām jūs neesat
aicināti.

Ja Jūs, Mīlberga kungs, varējāt tā runāt, tad es
pateikšu, ka ar tādu nekaunību vēl neviens ministris
še nav uzstājies, Jūs pateicāt, ka policija rīkojusies
savu pilnvaru robežās un devusi brīdinājumu, kad
latviešu pilsoņi lietojuši frāzes, kuras atļauts teikt
katram pilsonim katrā vietā. Man jāsaka, ka Jums
ir prāts sajucis.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-
dzu nelietot tādus izteicienus!

F. Menderis (turpina): Šis ministris domā, ka
šeit sēd simts cilvēku, kas nekā nesaprot, un tāpēc
viņš mūs grib muļķot, lādam ministrim vispār nav
vietas Latvijā. Mēs kategoriski protestējam un
protestēsim ari turpmāk, ja jūsu policijas aģenti

mums sapulces taļsīs kaut mazāko piezīmi. Mēs
sauksim arī turpmāk, lai Latvijas pilsoņi boikotē fa-
šistisko Vāciju.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Bergam.

F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):
Tagad vel jo vairāk irvietā izteiciens — labā spār-
na apvainojums,_ ko kādreiz raidīja sociāldemokrā-
tiem, ka sociāldemokrāti esot noliekušies līdz jostai
Hitlera priekša un taisoties kaut ko laizīt; tas man
jāsaka, zīmējot to uz mūsu valdības vīriem — te
jaukāds kam kaut ko laiza un ne tikai taisās laizīt!

Ministris Sainājs devis solījumu, ka ne tikai
traucēšot boikotēt Vāciju, bet ari sodīšot par to. Tas
tagad arī notiek. Noliedz sapulces, kurās grib ru-
nāt par_ boikotu un tām šausmām, ko hitlerieši pie-
kopj

^
Vācija. Šai faktā ir tiešs noziegums. Ko no-

zīme aizliegt sapulcēs runāt par hitleriešu briesmīgo
rīcību Vācija? Tas nozīmē, ka Latvijas darba tau-
tai ir aizliegts gatavoties sevi aizsargāt.

Mēs_ zinām, ko nozīmē hitleriešu bandas Vācijā.
Mes zinām, ka viņas lauzīsies ārpus Vācijas caur
Latviju uz Padomju savienību. Vācijā jau ir noor-
ganizēts šim nolūkam 12.000 krievu baltgvardu!
Mes zinām vēl vairāk: ceļu Vācijas, baltgvardiem
sagada Latvijas fašistiskās organizācijas. Latvijas
fašistu organizācijas darbojas ciešā sakarā ar hit-
leriešu organizācijām, Vācijā. Tāpēc, noliedzot sa-
pulces runāt par neģēlībām, kas notiek un gatavojas
Vācija, nozīmē atņemt latvju, darba tautai iespēju
aizstāvēties. Tas jau ir noziegums. Šeit, lūk, pie-
pildās, ka ne tikai gatavojas kādam kaut ko laizīt,
bet valdības vīri Hitleram jau kaut ko laiza. Lūk,
kas notiek!

Mēs taču visi zinām, ka Vācijā organizējas balt-
gvardu bandas-, lai uzbruktu Padomju savienībai un
pa ceja-m iekarotu Latviju. Krievu baltgvardu or-
ganizācijas priekšgala atrodas kāds Svetozarovs,
kas sauc sevi par kazaku virsnieku. Patiesībā tas
ir Pernavas barons Pilars fon Pilchaus, Mūsu val-
dība, cenzdamās noliegt visas pretfašistiskās sapul-
ces, lai nerunātu par neģēlībām, kas tiek gatavotas
Latvijai, darbojas saskaņā ar baltgvardiem Vācijā.
Līdz ar to jāsaka, ka visdīvainākais ir tas — kas,
protams, mūs nepārsteidz —, ka šie kungi saucas
jaunsaimnieki un sīkgruntnieki; mēs zinām, ka mū-
su valdības vīri, tā sauktie jaunzemnieki un sīkzem-
nieki to aizvien ir gatavojuši. Viņi ir tie, kas ga-
tavojas nocirst galvas Latvijas jaunsaimniekiem, jo
ja tāds barons Pilchaus kādreiz nāks uz Latviju, tad
jaunsaimniekiem galvas nocirtīs; tad piepildīsies tas,
ko baroni aizvien ir draudējuši, proti — lai jaun-
saimnieki savas mājas taisot uz riteņiem, lai, baro-
niem ierodoties, viņi ātrāk varētu pazust. Ja jaun-
saimnieki tik ātri nevarēs pazust, tad viņus atkal
medīs baroni, viņus „bēgot nošaus", vai arī pakārs
pie pirmā zara. Lūk, ko nozīmē jūsu rīcība! Jūsu
fašisma atbalstīšana nozīmē strādnieku un darba
zemnieku apkaušanu. '

Mūsu valdība fašisma atbalstīšanā tuvojas tam
stāvoklim, kāds patlaban ir Vācijā. Ne par velti
Mīlbergs, šis .jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tijas" pārstāvis pieprasījis paātrināt izmeklēšanu par
strādnieku un zemnieku frakcijas likvidēšanu. Tā
tad šie kungi grib likvidēt strādnieku un zemnieku
frakciju taisni tai brīdī, kad darba tautai jākopo visi
speķi cīņai pret fašismu! Un, lūk, tāpēc, ka strād-
nieku un zemnieku frakcija ir konsekventākā cīnī-
tāja par strādnieku un darba tautas interesēm, viņu
tagad arī apspiež, tāpēc viņai noliedz rīkot sapulces
u. t. t. Tā, lūk, šī «jaunsaimnieku un sīkgruntnieku"
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valdība tagad rīkojas Hitlera uzdevumā pret jaun-
saimniekiem.

Sociāldemokrāti savā laikrakstā mums pārme-
ta, ka mēs tikai tagad esot atjēgusies un cīņā pret
fašistiem esot sākuši iet viņu astē. Viņi jau sen esot
uzsākuši Vācijas preču boikotu; strādnieku un zem-
nieku frakcija tam esot tikai tagad pievienojusies.
Nē, ari jūs nebijāt pirmie preču boikotā, arī jūs paši,
sociāldemokrāti, gājāt ebreju astē, izsludinot boi-
kotu Vācijas precēm pēc viņiem. Jūs mums pārme-
tat to, ko var pārmest jums pašiem.

Bet ne preču boikots tas svarīgākais! Es tikai
tā garāmejot atbildēju jums jūsu pašu vārdiem.
Svarīgi ir tas, vai tikai ar šo preču boikotu būs kas
līdzēts cīņā pret fašismu. Mēs uzskatām, ka ir jā-
dara vēl daudz vairāk.

Te pirmīt runāja arī Veckalns par cīņas nepie-
ciešamību, te runāja arī par to, ka strādniekiem jā-
uzstājas vienoti, ka demokrātiskas tiesības dodamas
visiem, bet mēs taču zinām, ka tās tiesības, kādas
ir sociāldemokrātiem, strādniekiem viņi nedod. Nu-
pat notikušā jūrnieku streika gadījumā sociāldemo-
krātu partija pieprasīja izslēgt no streika komitejas
mūsu frakcijas deputātu Gulbi, aizrādot, ka tikai tad
viņi palīdzēšot streika prasības realizēt; izslēgt —
kaut gan jūrnieki. Gulbi ievēlēja vienbalsīgi! To es
šeit piezīmēju, lai. atmaskotu, jūsu dēmagoģiju. Man
jāsaka, ka cīņa pret fašismu būs sekmīga tikai tad,
ja būs visas strādniecības vienota fronte ne tikai
preču boikotā. Šī vienotā fronte strādniekiem jāpa-
nāk. Bet mēs zinām arī, ka cīņa pret fašismu nozī-
mē cīņu par proletariāta diktatūru. To jūs negribat
saprast, un tāpēc jums šī vienotā fronte nav pie-
ņemama.

Tagadējā demokrātiskā iekārta nav nekas cits
kā buržuāzijas diktatūra. Nav mums vairs to de-
mokrātisko tiesību, kas noteiktas satversmē; tādu
Latvijā vairs nav. Mēs zinām, ka likvidēta jau sa-
pulču, vārda un presesbrīvība; tagad atņem arī strei-
ka brīvību. Tagad demokrātijas vairs nav. Strād-

. niekiem nosit darba algas, bet kad strādnieki spiesti
iziet cīņā par savām darba algām un streikot, to uz-
skata par pretvalstisku rīcību, iesloga uz 5—6—8
gadiem cietumā, uzliek dzelžus rokām. Tā tad cī-
ņa pret fašismu nozīmē cīņu par proletariāta dikta-
tūru, par sociālismu. Tāpēc jums, sociāldemokrā-
tiem, kas neatzīstat sociālistisko valsts iekārtu, nav
pieņemama šī vienotā fronte; bet darba tautai šī
vienotā fronte ir vajadzīga. Citādi ir neizbēgams
tas pats, kas tagad ir Vācijā. Ir pēdējais- laiks to
saprast.

Mums vēlreiz jāuzsver, ka buržuāzija un buržu-
āzijas varas izteicēja — «jaunsaimnieku un sīkgrunt-
nieku partijas" valdība ne tikai taisās fašistiem kaut
ko laizīt, bet jau laiza.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Šodien abi paceltie jautājumi
liecina par to, ka mūsu tagadējā valdība sāk nodzī-
vot divus loti svarīgus valsts un tautas neatkarības
principus, proti — sekojošos.

Vispirms, kas izrietēja no paskaidrojuma, ko
šeit deva iekšlietu ministris Mīlberga kungs, ir tas,
ka mēs sākam nodzīvot mūsu valsts un tautas su-
verenitātes principu, Iznāk tā, ka mums ir ņemta
zināmā virzienā un zināmās lietās vārda brīvība.
Nav brīv izteikties, abolūti nav brīv. Kāpēc? Tā-
pēc, ka jākrīt ceļos ne tikai Hitlera priekšā, par ko
šeit runāja Mendera kungs, bet jākrīt ceļos arī mūs-
māju hitleriešu un zināmu līdzīgu spēku priekšā.

Man sevišķi gribētos pakavēties pie vācu preču
boikotēšanas. Nav tā, ka kādi tur Salnāja kunga so-
lījumi vien ir līdzējuši sviesta aizlieguma izbeigša-
nai. Mūsu pašu māju vācieši drebēdami ir lūguši
izbeigt šo boikotēšanu. Tas jāsaprot katram apzinī-
gam pilsonim. Tā pazemoties, kā ir pazemojusi mū-
su valdība mūsu zemi, bija absolūti nevajadzīgi.

Es jums-, kungi, pateikšu, kur šeit ir tā atslēga.
Kas būtu noticis, ja sviesta lieta būtu turpinājusies
tālāk? Latvijā ir ap 700 dažādu kantoru, kuri ir
vāciešu rokās, un kuri tirgojas ar Vāciju. Ja nu
vācu preču boikots turpinātos, tad visi šie kantori,
es jums saku, izmirtu kā prusaki. Te nu arī ir ta
atslēga, par kuru es runāju; tas ir tīri saimniecisks
jautājums.

Te nāk un saka, ka, lūk, Salnāja kungs Londona
esot gudri izrunājies, un tāpēc esot gūti tie lielie pa-
nākumi, ka sviesta ievešanas aizliegums atcelts.
Mūsu pašu vācu frakcijas līdzdalība arī šeit ir bijusi
klāt, lai nebūtu jāslēdz tie 700 kantoru. Es domā-
ju, ja preču boikots, būtu turpinājies, tad, paldies
dievam, šis saimnieciskais spēks un tagadējos lai-
kos mūsu valstij naidīgais spēks būtu samazinājies.

Vēl otrs moments. Šodien mēs šeit redzējām
vienu bēdīgu ainu. Es domāju, šodien tas Augstajā
namā bija pirmais gadījums, kad vienam latviešu pil-
soņu deputātam, kad viņš gribēja pateikt savas frak-
cijas un savu 64.000 vēlētāju viedokli, gribēja ņemt
vārdu, gribēja aizbāzt muti. (Troksnis pa kreisi.)
Es zinu, ka Mīlberga kungam, ari Erniņa kungam
un viņa frakcijai, varbūt būtu bijusi jādzird viena
otra nepatīkama lieta; bet galvenais diriģētājs te
bija vācu frakcija, un proti — taisni Šēlera kungs
ar saviem kliedzieniem. Viņi gribēja ņemt mums
iespēju par šo jautājumu runāt. Jūs mums muti ne-
aizbāzīsit ne sabiedrībā, ne arī te Augstajā namā.
Mēs, Pusula kungs, vienmēr atradīsim momentu un
vietu, kur pateikt to, kas mums sakāms.

Ko tad nu nāca un pateica šī nabaga valdība —
es uzsveru šos vārdus: šī nabaga valdība! — kas
dzīvo no vācu žēlastības? Ko viņa saka? Keniņš
esot izdarījis nelikumības. Kādas nelikumības? Vai
tur, kur tiek nodzīvots mūsu latviešu tautas neatka-
lības princips? Viņi saka, ka esot grēkots pret iz-
glītības likuma 23. pantu. Proti, tur esot teikts, ka
izglītības minisrim esot padotas izglītības iestādes
un to vadītāji. Padoti, jā! (Starpsauciens.) — Ve-
stermaņa kungs, Jums tas atkal nepatīk! Jūs va-
rat atrasties kuluāros, kur līdz šim bijāt! — Tie esot
padoti izglītības ministrim! Par to neviens šinī jau-
tājumā nestrīdas. Bet strīdas par ko? Par to, vai
lai sarakstīšanās ietu tieši no departamenta uz de-
partamentu, kā piemēram Iekšlietu ministrijā,kur ad-
ministratīvais departaments raksta tieši pašvaldības
departamentam vai arī pašvaldības departaments
raksta tieši administratīvam departamentam. Bet
šeit vajadzīgs visžēlīgi kas? Šeit visžēlīgi vajadzī-
ga ministra kunga piekrišana — tad vien mūsu Iz-
glītības ministrijas darbinieki, inspektori vai direk-
tori var sūtīt uz vācu skolām pārraugus, citādi nē!
Es te redzu noteiktu vergošanu. Lai ministra kungs
slēpjas aiz likumības, bet ir viens tāds izteiciens:
„EypaKaM aaKOH ne nncan". Te it kā runā par pa-
dotību, bet par to neviens nestrīdas: strīdas par pār-
raudzību.

Ir bijis gadījums Kuldīgā, kur izglītības ministra
Keniņa kunga ministrēšanas pirmajā laikā izbraucis
inspektors Sīlis, un šo inspektoru skolā nelaiduši
iekšā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Deputāt
Breikš, tam nav nekāda sakara ar apspriežamo jau-
tājumu

M

.

»*



ta.tr, 1

J^Uļv^ļa^epujlikās IV Saeimās VI sesijas 29. sēde 1933. gada 3. jūlijā. 1250

J. Breikšs (turpina): Es atvainojos, bet es gri-
bu šo jautājumu paplašināt: es gribu runāt ne tikvien par to, ka ir_ nodzīvota_mūsu ārējā suvereni-tāte, bet ari iekšēja suverenitāte. Ja prezidijs te ie-jaucas un grib mani traucēt, tad. es to nesaprotu.Ministra kungssaka, ka. viss ticis nokārtots pē-dēja laika — pedeja_ laika tādēļ, ka agrāk neko ne-darīja. _ Man ir jautajums,_kapēc ministra kungs šo
soli spēra jau paša pjrmaja laikā? Tāpēc, ka vācu
frakcija, Firkss un Šēlers, pateica: „Ja jūs tā neda-
rīsit, tad draugi nebusi-m un valdību nestutēs-im." Te
ir ta atslēga, un latviešu sabiedrība to zina. Tā ir
rāpošana vāciešu priekša!

Tagad es pateikšu — starpsaucēji varēs atkal
protestēt —, ka vācu sabiedrību ir saindējušas faši-
stiskas tieksmes, Ja vācu sabiedrība diktē mūsu
valdībai, ka_ viņai bus rīkoties, tad šī valdība vairs
neatbilst mušu uzskatiem, viņa nestiprina mūsu de-
mokrātisko republiku,_ bet iziet uz mutes aizbāšanu,
bī mutes aizbāšana rada, ka attiecībā uz daudziem
likumiem mums jāiet cits_ceļš, nekā tas ir bijis līdz
šim:. Tas lai noder par mācību.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Nurokam.

M. Nuroks (Mizrachi; runā vāciski):*) Aug-
stais nams! Izradās, ka valdībai ir vēlēšanās atkal
un atkal nodarboties ar hitlerisko Vāciju. Valdība
vismaz dod mums iemeslu par šo jautājumu no jauna
runāt. (Ķ. UJmanis_ no vļetas: «Bet, Nuroka kungs,
kāpēc tad Jus runājat vāciski?") — Es runāju Hei-
nes vaJodu, kas Vācijas labā ir darījis vairāk nekā
simtstukstošu hitleriešu, un viņš, kā zināms, nebija
arietis.

Iekšlietu ministris tikko paskaidroja, ka Vācijas
boikots neesot Latvijas interesēs. Bet vai tas ir
mušu jaunas_ demokrātiskās republikas interesēs —
visas kulturālās pasaules simpātijas-zaudēt un dot
iemeslu tam, lai visas kultūras valstis, kas uzstājas
pret hitlerisko Vāciju, mūs nicina? Vai mūsu jaunā
valsts šo luksu var atļauties? Diemžēl, šinī ziņā

-mēs jau esam bēdīgs izņēmums.
Te taču ir runa par mūsu neatkarību, mūsu go-

du. Kas_ Jums, iekšlietu ministra kungs, ir devis
tiesību pārkāpt satversmi? Kas Jūs ir pilnvarojis
ierobežot_ vārda un sapulču brīvību? Mīlberga
kungs,_ Jūs ejat bīstamu ceļu! Laiki taču mainās.
Kad Jūs vairs nebūsit ministris, šādu rīcību varēs
vērst arī pret Jums.

Arvien vairāk atklājas, ka Salnāja kungs Lon-
dona aizkulisēs ir nodarbojies ar govju, tirdzniecību
uz Latvijas tautas goda rēķina, uz mūsu suverenitā-
tes rēķina, šīs govju tirdzniecības rezultāts ir jau
sajūtams. Tikko man telefonēja,ka kādu jaunu žīdu
- boikota konferences dalībnieku policija apcieti-

nājusi. Tā tad mēs redzam, ka jūs Londonā dotos
solījumus sākat pildīt.

Mīlberga kungs priekš viņa resora budžeta no-
balsošanas par šo lietu runāja citādu valodu. To-
reiz viņš atvainojās par gadījumu ar Karlebachu.
Šodien viņa atbilde atgādināja vienu no bēdīgi sla-
venām Stolipina atbildēm Krievijas valsts domē.

Izrādās, ka mēs savu valdību gan varam kriti-
zēt, bet nekādā gadījumā viņa «augsto ekselenci"
Ādolfa Hitlera kungu!

Kas attiecas uz mums — Latvijas žīdiem, tad
mēs vēlreiz paskaidrojam, ka mēs hitlerisko Vāciju
esam boikotējuši līdz šim un katrā ziņā boikotēsim
arī turpmāk. Mēs esam brīvi demokrātiskas valsts
pilsoņi, un neviens mums nevar pavēlēt vai aizliegt
kur un ko pirkt.

*) Runātāja atreferējums,
Krālimia Saeimas StenoKrafr
birojā Rīgā, Saeimas laukumā

Saeimas sesija drīz_ beigsies. Augstais nams
pārtrauks sēdes uz 3 mēnešiem. Tanī laikā valdība
ar savu policijas aparātu varēs darīt, kas vien tai
patiks.

No šīs augstās_ vietas vēl sevišķi jāuzsver, ka
ja mēģinās kaut ka ierobežot konstitucionālās brī-
vības, mes tūlīt atradīsim ceļus un līdzekļus Saeimas
ārkārtējas sesijas sasaukšanai, lai prasītu no valdī-
bas atbildību. (Sauciens pa kreisi: «Pareizi!")

Valdībai jāaizrāda, ka Latvija nav nekāda hit-
leriskas Vācijas vasaļu valsts, bet patstāvīga, neat-
karīga, demokrātiska republika.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Zālītēm.

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija): Go-
dātie deputātu kungi! Es negribēju runāt (sauciens
no vietas: «Stiprāk, stiprāk!"), bet pēc visām šeit
sacītam runām es atzīstu, ka man tomēr pāris vārduj'asaķa. Es te uzstājos Latvijas neatkarības vārdā,
Latvijas suverenitātes vārda, t. i. demokrātiskās
latvju republikas neatkarības vārdā.

Kad Latviju Peterpilī dibināja un proklamēja, tad
vārdiņš «demokrātiska" latvju republika sacēla dzī-
vas, ļoti interesantas un dziļas debates. Daudzi par
neatkarīgu demokrātisku latvju republiku negribēja
neka dzļrdet. Ja daudz — kā par nodibinātu un
proklamētu Latvijas valsti. Bet mēs, radikālākie,
tomēr panācām, ka piekabināja vārdiņu «demokrā-tiska", neatkarīga Latvijas republika.

Šo vardu tagad gan lieto likumos, bet dzīvē visā
pilnība līdz šim demokrātiskas Latvijas mums nav.
Daudz Latvijas pilsoņuJo ari nemaz negrib, jo de-
mokrātiska republika pec viņu atziņas ir it kā kaut
kas noziedzīgs — par daudz brīvs.

Kad es šinī svarīgajā vēsturiskā momentā tagad
še uzstājos un gribu teikt dažus vārdus par demo-
krātiskas Latvijas neatkarības pastāvēšanu un uz-
turēšanu un par briesmām, kas mums draud no hit-
leriskas Vācijas, tad man jāsaka, ka Iekšlietu mi-
nistra kunga runa, kuru viņš teica ministru prezi-
denta — valdības vārda, mani neapmierina. Tā to-
mēr ir klanīšanas svešas varas — hitleriskās Vācijas
varas priekša. (Starpsaucieni.) Tā ir cita lieta. Es
saprotu, ka Latvijai nav jāiejaucas Vācijas iekšējās
lietas, ka Latvija nedrīkst aizskart Vācijas valsts
galvu, bet ikvienas valsts galvas rīcību mēs Latvi-
ja drīkstam kritizēt, neaizskarot pašu valsts galvu.
Šeit ir runa par ministru prezidentu, par valsts kanc-
leru, bet ne_ par pašu Hindenburgu. Es varētu sa-
prast, ka mēs nedrīkstam aizskart svešas valsts gal-
vu — vel tādas valsts galvu, ar kūpu mums
ir tirdznieciskas attiecības, bet te ir runa par
valsts kancleru Hitleru, Tas nav Vācijas valsts
prezidents, citiem vārdiem sakot — tas nav
valsts galva. Neaizskarot Hindenburgu, valsts pre-
zidentu, kritizēt kādas personas rīcību — to mēs
varam katru brīdi. Katra valsts galvas, pat ķēniņa
un ķeizara, ja tādi būtu, un arī ministru prezidenta
un valsts prezidenta darbību kritizēt mēs drīkstam,
neaizskarot tikai valsts galvu. Mēs varam kritizēt
pat Anglijas ķēniņa un valdības darbību, neaizskarot
tikai pašu valsts galvu, pašu ķēniņu, Nav piedodams,
ka Latvijas demokrātiskās republikas valdība klanās
un lien Hitlera priekšā uz vēdera. Tik tālu nedrīkst
iet!

Es gribu būt loti mērens. Negribu aizskart šo-
reiz Hitleru, negribu runāt par Vācijas valsts prezi-
dentu Hindenburgu, gribu tikai kritizēt Hitlera polī-
tiku. Aizsargājot Hitleru un neļaujot žīdiem boiko-
tē^ Vācijas preces, tiek aizskartas Latvijas suvere-
nitātes tiesības un Latvijas neatkarība.

Es domāju, ka visi Augstā nama locekļi un ari
40
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tie .kas klausās publikas solos, atzīs, ka hitlerisms ir
lielākas briesmas Latvijai. Jūs visi zināt, ka laukos
un pilsētās hitlerisms parādās dažādos veidos —
gan kā ugunskrustiešu, gan kā leģionāru organizāci-
jas._ Ari man jāsaka, ka mūsu līdzpilsoņu vāciešu
vidu ir ļoti daudz, pārāk daudz, daudz par daudz
hitlerisma gara. Neaizmirstiet, kas notika, kad mēs
dibinājām Latvijas demokrātisko republiku, un kad
norisinājās asiņainās brīvības cīņas! Neaizmirstiet,
ko tad rakstīja vācieši, kas ieņēma Latvijā augstus
amatus] Kurmāles īpašnieks Brēderichs toreiz iz-
deva kādu brošūru, kurā prasīja, ka latviešiem 1jāat-
savina viņu zeme. Kurzemes ģenerālsuperintendents
Bernevics ar pseidonīma Ozolu Jānis rakstīja, ka
Kurzemē zemniekiem zeme jāatsavina, lai tur no-
metinātu vairāk miljonu vācu zaldātu un kolonistu.
Visa Kurzeme, Vidzeme un Igaunija pilnīgi koloni-
zejama. Tie bija Baltijas vācieši, Latvijas muižnieki
un mācītāji, kas tagad Vācijā atkalir pacēluši galvas.
Tas nav nekāds noslēpums, ka tāpat kā Bernevica
(Ozolu Jāņa), Brēdericha, prof. Sokolovska u. c,
prasības izskanēja latviešu zemes atņemšana un lat-
vju tautas pilnīga iznīcināšanai. Tāpat tas ir arī tagad.

Mes neaizskaram Hitleru, bet kritizējam viņa
darbus. Mums atklāti un ar visu enerģiju jā-
uzstājas- pret Hitleru un hitlerismu. Mūsu valdība kā
strauss iebāž galvu smiltīs un domā, ka ar to jau vi-
sas briesmas novērstas.

Es apsveicu, sociāldemokrātus, ka viņiem ir dro-
sme šeit uzstāties pret hitlerismu. Es arī no šīs ka-
tedras saku: sarīkojiet sapulces- vienu pēc otras un
boikotējiet Vācijas preces! _ Neviena valdība nevar
noliegt to darīt! Šinī ziņā žīdi ir spīdošs paraugs
mušu valdībai. Deputāts Nuroks šeit runāja it kā
Jachves praviešamelē. Viņš runāja ar tādu sajūsmu
un tik dedzīgika īsts latvjutautas domu un gribu
paudējs; ne ta m-usu tagadēja valdība, ne demokrā-
tiskais centrs, ne progresisti! Mēs nedrīkstam aiz-
vērt acis, pret draudošam briesmām. Mums jābūt
gataviem uzsākt cīņu, jo Vācija Latviju, Lietuvu un
Igauniju ir jau ieslēgusi, ir paredzējusi savas valsts
robežas. Mes esam ieslēgti. Pie mums ir simtiem
un tūkstošiem hitleriešu un Hitlera aģentu, kas vi-
ņam varziņot un ziņo par mūsu apstākļiem'. Esmu
pārliecināts, ka mums drīz būs jāiet ar ieročiem ro-
ka pret hitlerisko Vāciju. Tāpēc mums ari jābūt ga-
taviem. Mus-u kara ministrim- jābūt stipram, tāpat
ari mušu valdībai jabut stiprai.

Es te negribu aizskart Hitleru, bet tikai kritizē-
ju viņa darbību. Es vēlreiz uzsveru: mūsu acīm
jabut atvērtam, un Latvijai_ tagadējā momentā jāstrā-
dā radošs darbs. Mums- jādara tāpat, kā savā laikā
darīja žīd], kas, atgriezušies no gūsta, cēla Jeruzale-
mi, kad ta bija izpostīta! Viņi toreiz vienā rokā tu-
rēja ķelli, bet otra zobenu. Tādā pašā veidā ari
mums bus jācīnās pret Hitleru. Mums jāgatavojas
cīņai.

Es dziļi cienu Vāciju — ne hitlerisko Vāciju,
ta ilgi nepastāvēs, ta drīz sabruks, bet otru Vāci-ju, to Vāciju, ko ir radījis- vācu ģēnijs. Hitlers tagad
grib radīt trešo valsti, bet tas viņam' neizdosies. Kā
jauagrāk teicu, es cienu Qētes, Lesinga, Kanta, Fich-
tes u. c.lielo vācu gara darbinieku radīto Vāciju, ko
radījis vācu ģēnijs, Šo Vāciju es cienu un stādu aug-
stu. Bet_ Latvijas laba man te tagad, diemžēl, jārunā
tik asi vardipret tagadējo Hitlera Vāciju. Turpretim
pret veco Vāciju, kaut arī monarchistisko, es noliecu
galvu. Pret Hitleru es varu runāt tikai ar īgnumu
un asus- vārdus, tāpat par viņa darbiem, jo tie nav
kulturāli darbi. Barbarisms kultūru nekad neiznīci-
nās, viņš neapspiedīs un nenonāvēs vācu tautas ģē-
niju. Tas pastavēs_ pret visām briesmām un vajā-
šanām. Es esmu pārliecināts, ka vācu tautas ģēnijs
ir nemirstīgs. Viņš pacelsies un radīs jaunu

Vāciju, bet ta nebūs vairs hitleriska Vācija, tā nebūs
vairs barbariska Vācija — tā būs jauna Vācija, ta-
nī bus jauns vācu gars. Vācu gars ir spējīgs, radošs,
nemirstīgs, viņš dzīvos; bet hitleriskā Vācija, Hit-
lera gars, ja viņam tāds ir, iznīks.

Mes- nedrīkstam aizvērt acis pret hitlerisma
briesmām, tas draud Latvijai un latviešu tautai nes
nāves briesmas. Pāri par mūsu valsti, pāri par Lat-
vijas patstāvību, suverenitāti un neatkarību tagad
it ka lidinās zobens. Es negribu būt ne Vācijas, ne
Polijas-, ne kādas citas valsts vergs, bet es gribu būt
demokrātiskās Latvijas pilsonis. Kā tāds es- pastā-
vīgi runāšu pret hitlerismu, pret hitlerisko Vāciju.
To, runādams, es neaizskaršu Vācijas valsts galvu —
Hindenburgu; pret viņu es varētu palocīt savu galvu,
jo viņš sakuma pat bija pret Hitleru; bet pret Hit-
leru es nejutu nekādu cieņu. Tas ir barbarisms, ko
viņš dara, ne kulturāls darbs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Agudas Jisroel): Augstais nams!
Cik neērta stāvoklī var nonākt valdība, kad vi-

ņa piespiež un liek iekšlietu ministrim veikt neizde-
vīgas- arējas politikas uzdevumus, kādā stāvoklī no-
nāk arī valsts, kuras valdība ļauj maksāt par ārpoli-
tiskiem zaudējumiem ar iekšpolitisku spiedienu uz
brīvību, uz vārda brīvību!

Augstais nams! Mēs jau pagājušajā Saeimas
sēde runājam par to lielisko — protams, pēdiņās
— ārpolitisko 1 efektu, kuru sasnieguši mūsu ... (sau-
ciens no vietasj «Pēdiņās!") — pilnīgi pareizi!
— mušu pārstāvji Londona ar izlīguma tekstu, ku-
ru viņi ir publicējuši. Par to man jāsaka, ka tagad
Eiropa ir 3 valstis, kuras nedrīkst runāt par šo jau-
tājumu brīvi un atklāti; viena, ir karaliskā Ungārija,
otra ir Itālija, un treša ir mazā Latvija. Cik ievēro-
jama sabiedrība! Bet es nevaru saprast, kāpēc
mums būtu slikta arī cita sabiedrība — Francijas,
Anglijas un Šveices demokrātija! Ulmaņa kungs,
kurš, bez_ šaubām, dzīvi piedalās, un kuram ir liels
iespaids ārpolitika, ir saucis starpā — 4 valstu
pakts, Ulmaņa kungs,_ Francija arī ir parakstījusi šo
4 valstu paktu. Vai tadeļ Francijai Parizē jānoliedz
kāda sapulce? yai Vācija ir uzdrošinājusies kādai
valstij likt priekša pie 4 valstu pakta noslēgšanas tā-
dus noteikumus?

Polijā boikots notiek daudz asākā veidā; tas
t]ek darīts pilnīgi atklāti uz ielas. Tur notiek uz ie-
lām gan demonstrācijas, gan procesijas, ko šeit taču
neviens nedara; un tomēr Hitlers un Vācijas val-
dība ir atradusi par iespējamu līgt un meklēt vismie-
rīgākā veida sarunas ar Poliju, un Polijai nevajaga
klanīties Vācijas priekšā unpieņemt tādus noteiku-
mus, kādus ir pieņēmis Salnāja kungs Londonā.

Man vispārīgi liekas, ka taisīt ārējo polītiku ar
vecāka kartībnieka_ palīdzību ir pilnīgi aplami. Tā
sabiedrība, kura mes esam iekļuvuši, proti — ka-
reiviska Ungārija un fašistiskā Itālija, tā, man lie-
kas, pec mušu valsts uzbūves nav mums pieņemama.
Tas ceļš, ko Latvija ir gājusi_ visus 14 gadus, tas gan
ved mus tuvāk demokrātiskām valstīm. Tā vismaz
mums līdz šim ir mācīts, un tā mēs šo lietu līdz šim
arī esam uzskatījuši.

Vēlreiz uzsveru .ka ministra kungs ir pilnīgi pa-
gājis garam lietas būtībai, juridiskai lietas būtībai,
kur gan varētu prasīt, lai Iekšlietu ministrijas ierēd-
ņi zinātu šo jautājumu visa pilnībā. Es gribu šeit
uzsvērt, sevišķi uzsvērt, ka neviens nav gribējis
Latvijas valsti ka tadu ieraut boikotā. Neviens nav
gribējis, lai Latvijas valdība kā tāda piedalītos šai
boikota. Vai mes esam_ uzaicinājuši Latvijas val-
dību piedalīties žīdu sāktā vācu preču boikotā? Vai
Menderis arī to ir gribējis darīt savās sapulcēs?
l'as nav darīts! Vai mes esam teikuši, lai valdība
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ka tāda piedalītos kādā prīvatā sabiedrībā, kaut kā-
das politisku partiju vai privātās sanāksmēs? Mēs
diezin ko esam atļāvušies vienu otru reizi gan kari-
katūras, gan vārdos, gan sapulcēs pret vienu otru
arī citas valsts galvu, Cik tālu es zinu, piemēram,
Francija pret savu ministru prezidentu atļaujas
daudz vairāk, neka Ulpes kungs ir atļāvies pret Hit-
leru. Man liekas, nevienam nekur nav liegts tā ru-
nāt, ka tikai pie mums.

Kungi, ir viena maza draudzīga valsts blakus
Vācijai. Ta ir_ Šveice. Pēc Šveices demokrātijas
jēdziena saruna par to pašu Hitleru kurš katrs var
sev atļauties visu. Un vēl vairāk! Vācijai nekad
nav nācis prātā griezties pie Šveices valdības un
teikt: lūdzu, kungi, aizliedziet! Bet mūsu ārpoliti-
kas kungi ir ievadījuši tādu sistēmu, ka, acimredzot,
katrs mums var kaut ko pavēlēt. Tad jau būtu vien-
kāršāk, ja šīs pavēles rakstītu ne iekšlietu ministris,
bet kādas citas valsts sūtnis, un lai kādas citas
valsts akreditēts ierēdnis nesēdētu savā sūtniecībā,
bet tiktu pārcelts preses un biedrību nodaļā, lai tur
sēdētu un vienkārši diktētu. Tad, protams, iekšlietu

, ministra klātbūtne būtu pilnīgi lieka. Mēs tomēr
domājam, ka iekšlietu ministra klātbūtne Iekšlietu
ministrijā ir vajadzīga, lai tur sargātu likumu un sar-
gātu likumīgā kārtā kārtību. Nelikumības, var iz-
darīt kurš katrs cits, un tam mums- nav vajadzīgs
ministris, kas ir atibldīgs parlamentam.

Man liekas, ka mums noteikti jāprasa, lai val-
dība ievēro likumu. Vairāk par to mēs neprasām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Līdz ar to šis jautājums izsmelts. —

5. dienas kārtības punkts — likums par pri-
vātiem apsardzības uzņēmumiem. Re-
ferents E. Laimiņš.

Deputāts A. Erniņš iesniedzis priekšlikumu:
„Lieku priekšā likumu par privātiem apsardzības uzņē-

mumiem noņemt no dienas kārtības."
Vai vēlas kāds vārdu? (Starpsauciens: ,,.Iā!")

Vārds deputātam Breikšam pret šo priekšlikumu.
J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-

dātie deputātu kungi! Valdība satversmes 81. pan-
ta kārtībā ir izdevusi noteikumus par privātiem ap-
sardzības uzņēmumiem. Šie noteikumi ir netaisni.
Pirmkārt, tie uzspiež namsaimniekiem, kuru .pienā-
kums ir nakti apsargāt savus īpašumus, tikai vienu
organizāciju, Nav iespējama nekāda brīva līgumu
slēgšana. Mūsu frakcijai ir ziņas, ka šis likums ir
izdots kādas privātas organizācijas labā. Tāpēc no-
gremdēt šo likumu, kas rada skaidrību šinī lietā, ir
stipri netaisni. Mūsu frakcija protestē pret to un
lūdz šo likumprojektu skatīt cauri, pie kam iesniedz
vēl priekšlikumu apspriest to steidzamības kārtībā.
Es domāju, Augstajam namam ir zināms, kādas ne-
jēdzības notiek privātos uzņēmumos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds par priekš-
likumu deputātam Erniņam.

A. Erniņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija) : Cienījamie deputātu kungi! Mēs iesniedzām
šo priekšlikumu tāpēc, ka neatzīstam, ka šim liku-
mam būtu vajadzīga steidzamība. Mums taču ir ve-
sela rinda daudz svarīgāku likumu, kuri visāda zi-
nā šinī sesijā jāpieņem. Likums ir izdots satver-
smes 81. panta kārtībā; publisko tiesību kommisijā
to ir izskatījusi un ir ļoti maz ko grozījusi. Šim li-
kumam steidzamības nav. Tik un tā tas apsprie-
žams trijos lasījumos, tā tad šinī sesija_ pieņemt to
nevar. Šis likums ir stājies spēkā 1. jūlija. Ja to
noņemtu, no dienas kārtības un atdotu atpakaļ pub-
lisko tiesību kommisijai izskatīšanai rudenī, tad va-

rētu redzēt, kādi tam ir trūkumi realizēšanā, un tos
varētu labot. Steidzamības šim likumam nav. Pro-
tams, ja grib izsmelt visu dienas kārtību, tad va-
ja_dzetu runāt par visiem likumiem, un tas prasītu
vel vienas nedējas laiku.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
deputāta A. Erniņa u. c. iesniegto priekšlikumu —

likumu par privātiem apsardzības uzņēmumiem noņemt
no dienas kārtības.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Erniņa
u. c. iesniegto priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret deputāta Erniņa u. c. iesniegto priekš-
likumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Par deputāta Erniņa u. c. iesniegto
priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret — 9 balsis, at-
turējies 21. Deputāta Erniņa u. c. iesniegtais priekš-
likums pieņemts; likums par privātiem apsardzības
uzņēmumiem noņemts no dienas kārtības. —

6. dienas kārtības punkts — likums par
aizliegumu vienam darbiniekam ie-
ņemt vairākas no valsts vai pašval-
dības līdzekļiem algotas vietas. Re-
ferents P. Zeibolts. Vārds referentam.

Referents P. Zeibolts: Augstais nams! Par šo
likumu Augstajā namā ir nācies runāt vairākkārt, un
ta ka tas arī kommisijā ir ļoti daudz pārrunāts, tad
es runāšu diezgan īsi.

Šo likumu prasa tagadējie apstākļi, jo bezdarbs,
sevišķi jntelligenees aprindās, ir ļoti liels. Dzīve
prasa šāda likuma realizēšanu, lai atsvabinātos ama-
ti, kurus tagad viens otrs ieņem divi un trīskārtīgi,
Atbrīvotās vietas varētu aizvietot intelligentie bez-
darbnieki.

Valsts iestādēs acumirklī ir šāds skaits tā sau-
camo dubultamatnieku. — Augstajā namā tādu ir 14
deputātu, bez tam 8 juriskonsulti, 272 paidagogi, 18
mākslas iestāžu darbinieku, 53 pašvaldības darbi-
nieki. Bez tam Tautas labklājības ministrija ir uz-
rādījusi, ka vēl ir 350 dubultamatnieku, kas strādā
tādās iestādēs, kurām ir kāds sakars ar valsts at-
balstīšanu, Tā tad, pieņemot šo likumu, rastos ap-
mēram 700 brīvu vietu. Domājams, ka šādu vietu
skaits būs lielāks, jo šis likums attieksies arī uz paš-
valdībām, bet par pašvaldībām mums nav ievāktas
ziņas, cik tur būtu tādu darbinieku, kas ieņem vai-
rāk amatu.

Likumu ierosināja sociāldemokrātu strādnieku
partija. Ierosinātais likums bija daudz radikālāks
nekā tas, kas atrodas jūsu priekšā. Sociāldemokrātu
strādnieku partijas ierosinātais likums pilnīgi izslē-
dza amatu savienošanu. Sociālās likumdošanas
kommisijā tomēr atzina par iespējamu zināmos ga-
dījumos, kas paredzēti šī likuma 3. pantā, atļaut ap-
vienot vairāk amatu. Tāpat 3. pants paredz vīram
un sievai tiesības ieņemt valsts amatus, kaut gan
sociālās likumdošanas kommisijā valdīja uzskats, ka
tagadējos grūtajos apstākļos tikai vienam ģimenes
loceklim būtu tiesības ieņemt amatu valsts un paš-
valdības iestādēs. Sociālās likumdošanas kommi-
sijā šis uzskats nedabūja balsu vairākumu. Pieņē-
ma likuma 2. pantu, kas paredz, ka sieva vai vīrs,
viens no abiem, nevar ieņemt valsts vai pašvaldī-
bas dienesta amatu, ja viens no viņiem pelnī 350 la-
tu mēnesī. Tā tad likumā ir atstātas tiesības, ka
zemākie valsts un pašvaldības darbinieki kā vīrs, tā
sieva, abi var ieņemt dienesta amatu, ja viņu izpeļ-
ņa nepārsniedz 350 latu mēnesī.

Likumā ir paredzēts, ka valsts darbinieks var
ieņemt arī blakus amatu, bet tikai tanī gadījumā, ja
par šo blakus darbu viņam neatlīdzina vairāk kā
'25 %J no pamatalgas. , ,
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Izstrādājot šo likumu, sociālās likumdošanas
ko-mmisijai bija jāsaduras ar 2 pretējām pusēm. Tau-
tas vairākums, intelligentie un fiziskā darba bez-
darbnieki prasīja šī likuma pieņemšanu, bet tās ap-
rindas, kuras šis likums skar, protestēja. Protestus
pret šī likuma pieņemšanu ir iesniegušas ārstu bie-
drības un vesela rinda sieviešu organizāciju; se-
višķi pret šo likumu protestēja tad, kad Augstā na-
ma locekļos radās doma, ka varētu ļaut strādāt
abiem ģimenes locekļiem, bet tad vienam būtu tie-
sība saņemt tikai 50% algas. Šis ieskats kommi-
sijā nedabūja balsu vairākumu. Likums ir pieņemts
tādā redakcijā, kādā tas ir jūsu priekšā.

Lūdzu Augsto namu šo likumu pieņemt.

PriekšsēdētājsP. Kalniņš: Ar vajadzīgo parak-
stu skaitu iesniegts priekšlikums:

„Liekam priekšā likumu par aizliegumu vienam darbinie-
kam ieņemt vairākas no valsts vai pašvaldības līdzekļiem al-
gotas vietas skatīt cauri steidzamības kārtībā."

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par steidzamību. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta.—

Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Tas pieņemts, —

Nākošā sēde būs rīt, pīkst. 10.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 21.55.)

VI sesijas 30. sēde 1933. gada 6. jūlijā.
(Atklāta pīkst. 10.05.)
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P. Juraševskis, referents 1340
13. Pārgrozījumi civilprocesa nolikumā, civillikumos un

tiesu iekārtas likumos (pieņem steidzamības kārtībā):
P. Juraševskis, referents 1341

14. Papildinājums, muitas tarifos (pieņem steidzamības
kārtībā):

K. Ulmanis, referents 1346
15. Likums par Gostiņu pilsētas nodibināšanu (pieņem

steidzamības kārtībā):
A. Jukšinskis, referents 1347
S. Vitenbergs (Agudas Jisroel) 1347

16. Pārgrozījumi un papildinājumi pilsētu pašvaldības
likumā (pieņem steidzamības kārtībā):

E. Radziņš, referents 1348
17. Pārgrozījums likumā par zvejniecības veicināšanas

fondu (pieņem steidzamības kārtībā):



1257 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 30. sēde 1933. gada 6, jūlijā. 1258
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22. Pārgrozījumi nodokļu nolikumā (pieņem steidzamī-
bas kārtībā):

A. Zaķis, referents 1361, 1362, 1363
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta! —

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pēc tam tur-
pināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtība, papil-
dināta ar pārgrozījumiem un papildinājumiem, pilsē-
tu pašvaldības likumā. — Iebildumu pret dienas kār-
tību nav? Dienas kārtība pieņemta. —

1. dienas kārtības punkts — prezidija zi-
ņojumi. —

Iesniegti 3 patstāvīgi priekšlikumi, kurus var šo-
dien apspriest un nobalsot tikai tai gadījumā, ja ne-
viens Augstā nama deputāts neceļ iebildumus. —•

Pirmo priekšlikumu iesnieguši deputāti A. Juk-
šinskis, D. Apinis^ A. Lūkins u. c.; tas skan:

Saeima nolemj atcelt 1932. gada 23. decembrī Saeimas
nlēnārsēdē pieņemto sekojošo pārejas formulu: „Uzdot valdī-
bai uz krēdita izvedamu ceļu un šoseju būves darbu program-
mu iesniegt budžeta kommisijās apstiprināšanai katrā atsevišķā
gadījumā" ."

Otrs priekšlikums skan:
„Liekam priekšā uzdot valdībai pie 1933./34. saimniecības

gada izdevumu budžeta izpildīšanas turēties valsts faktisko ie-
ņēmumu robežās."

Trešais priekšlikums skan:
„Uzdot valdībai samazināt tagadējās valdības noteiktās

cietās maizes labības iepirkšanas cenas 1933. gada ražai —
rudziem par Ls 3.60 kvintalā un kviešiem — par Ls 6.— kvin-
talā."

Vai pret pirmā priekšlikuma apspriešanu ir ie-
bildumi? Ir! Pret otro? (Saucieni no vietām:
„Ir!") Pret trešo? (Balsis: „Ir!") Pret visiem
trim priekšHkumiem ir celti iebildumi; to apsprie-
šana šinī sēdē atkrīt. —

Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts ir iz-
smelts. —

2. dienas kārtības punkts — likums par
aizliegumu vienam darbiniekam ie-
ņemt vairākas no valsts vai pašval-
dības līdz e k ļiem algotas vietas. Re-
ferents P. Zeibolts. Atklāju vispārīgās debates.
Vārds deputātam Dukuram,

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Pec vairākkārtīgiem sociāldemokrātu frakcijas pro-
testiem pret mēģinājumu likumu par dubultiem ama-
tiem nogremdēt ta,_ lai šinī sesijā to vairs nevarētu
apspriest, tagad mēs esam nonākuši — vismaz no-
nākuši tik tālu, ka esam stājušies pie likuma apsprie-
šanas. Mums vel nav iespējams pateikt, kāds būs
šī likumprojekta liktenis, bet es_ jau pašā sākumā
gribētu pateikt, ka tāda veida, kādā tas šodien stāv
mušu priekša, tiem pilsoņu kungiem, kuri ir norūpē-
jušies_par to, lai dubultie amati viņiem paliktu arī
turpmāk, šis likumprojekts draudošs nav. Ja tomēr
viņi cēla neatlaidīgus iebildumus pret to, ka likums
tiek apspriests, un mēģināja to pēc iespējas nobīdīt
uz leju, tad, acimredzot, jau pats likuma apsprieša-
nas fakts viņiem bija gaužām nepatīkams.

Otram kārtām viņi nebija vēl pietiekoši pārlie-
cināti par to, kāds šis likumprojekts, ja tas tomēr
tiks apspriests Saeimas plenārsēdē, iznāks savā ga-
la rezultātā.

Kas attiecas uz sociāldemokrātu frakciju, tad
es gribu uzsvērt, ka šis likumprojekts ir izstrādāts
uz mušu ierosinājumu. Jau labi sen atpakaļ mēs
iesniedzām Saeimas plenārsēdei vienu likumprojek-
tu, kurš sastāvēja galvenam kārtām tikai no viena
pamatpanta, un šis pamatpants skanēja tā: per-
sonām), kas ieņem algotus amatus valsts, valsts au-
tonomo uzņēmumu, vai pašvaldības- dienestā, vai tā-
du uzņēmumu un iestāžu dienestā, kas saņem pa-
balstus no valsts vai pašvaldības, ir aizliegts ieņemt
vel kādu algotu vietu,"

Mēs neparedzējām mūsu likuma ierosinājumā
itin nekādus izņēmumus, bet bija noliegts ieņemt
vienam darbiniekam divus vai vairāk algotus ama-
tus. Mēs arī neparedzējām kaut kādu iespēju šo li-
kumu apiet un domājām, ka šo likumu vajaga reali-
zēt visā noteiktībā bez kaut kādām tieksmēm radīt
dažādas pakaldurvtiņas, kas visu šī likuma nozīmi
varētu novest lielā mērā līdz nullei.

Sociālās likumdošanas kommisijā mūsu iesnieg-
tais_ likumprojekts apspriešanas gaitā izveidojās ci-
tādāks — vismaz attiecībā uz pamatnoteikumu par
principiālo noliegumu vienam darbiniekam ieņemt
vairāk atalgotas vietas. Bez tam nāca klāt daži
jauni panti, par kuriem es arī tūliņ teikšu dažus
vārdus.

Vispirmām kārtām pati doma par to, ka nav
pielaižama vairāk algotu amatu ieņemšana, sociālās
likumdošanas ko-mmisijas projektā beigu noslēgumā
jau ir grozīta, taisot izņēmumus, Ja viens darbi-
nieks tomēr ieņem 2 vietas, tad viena vieta viņam
pec izvēles ir pamatviela ar pilnu algu, bet citās vie-
tas, ka arī par_ papildu vai blakus nodarbošanos vai
atsevišķu pienākumu izpildīšanu viņš var saņemt ne
vairāk par 25%' no atalgojuma pamatvielā. Tā tad
pec šī likumprojekta L panta redakcijas līdz 25% no
atalgojuma pamatvielā katrs darbinieks tomēr vēl-
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varēs saņemt arī par otro vai pat trešo amatu, kuru
viņš izpildīs. Ja pirmais amats ir liels un atbildīgs
un tas dod valsts vai pašvaldības darbiniekam, teik-
sim, 800 latu mēnesī, tad viņš vēl var saņemt vis-
maz 200 latu kā papildu piemaksu no kaut kādas
otras valsts atalgotas vietas. Šis apstāklis mums ir
jau absolūti nepieņemams, jo te principā nav nolieg-
ta divu un vairāk amatu savienošana, bet gan ir do-
ta iespēja ieņemt šos blakus amatus, kaut ari par sa-
mazinātu atlīdzību.

Kad paceļam jautājumu par to, ka šinīs krizes
apstākļos, kur pastāv tik plaši ne tik vien vienkāršā
fiziskā darba, bet arī intelligento darbinieku bezdar-
ba kadri, nedrīkst viens darbinieks apvienot divus
un vairāk amatus., tad mums galvenā kārtā ir sva-
rīgs ne tik daudz algas līmenis, kā gan tas, lai viens
cilvēks, kā mēdz runāt vienkāršā valodā, neēstu ar
divi mutēm, lai dotu iespēju, cik tas mūsu Latvijas
šaurajos apstākļos būtu iespējams, izmantot katru
iespējamību jauna darba radīšanā tiem dažiem tūk-
stošiem cilvēku, kuri šobrīd nevar atrast savām spē-
jām un savai izglītībai piemērotu nodarbošanos.
Algas apmēru jautājums šinī sakarībā nebūtu tas iz-
šķirošais.

Ja nu tagad sociālās likumdošanas kommisijā ir
nostājusies uz tā viedokļa, ka tomēr atļauj ieņemt
otru vietu — kaut ari par pazeminātu atalgojumu —,
tad tas ir principiāls lūzums tai domu gājienā, tanīs
uzskatos, kas mūs vadīja, kad mēs likām priekšā no-
liegt ieņemt divus atalgotus amatus valsts dienestā.
Mums bija svarīgi atbrīvot iespējami vairāk vietu
tiem ļaudīm, kas šobrīd ir bez darba un maizes.

Uz to mums centās atbildēt, ka šis noliegums
savienot divas vai vairāk atalgotas vietas būtībā
dod gaužām maz. Savā laikā Valsts kontrole bija
izdarījusi pārbaudi pa valsts iestādēm, lai noskai-
drotu, cik ir tādu personu valsts dienestā, kas ieņem
vairāk vietu. Šīsnoskaidrošanas rezultātā tika kon-
statēts, ka valsts iestādēs ir apmēram pusotra tūk-
stoša tādu dubultamatnieku. Kas attiecas uz paš-
valdībām, tad tur šobrīd šis apstāklis vēl nav noskai-
drots. Ja šis Valsts kontroles slēdziens šai jautāju-
mā būtu. absolūti pareizs, un valsts resoros varētu
runāt kaut ari tikai par pusotra tūkstoša jaunu vie-
tu, kas atbrīvotos pēc šī likuma pieņemšanas taga-
dējā redakcijā, pieņemot 1. pantu, ka noliegta ir di-
vu, trīs un vairāk amatu apvienošana, neskatoties
uz to, vai to attiecinātu, vai nē ari uz pašvaldībām,
mēs sakām, ka arī tādos apstākļos, ja atbrīvotos ti-
kai pusotra tūkstoša vietu, būtu pietiekoši iemesla
šī likuma pieņemšanai.

Sakarā ar Tautas labklājības ministrijas budžetu
mēs jau konstatējām, kāds stāvoklis ir intelligento
bezdarbnieku frontē. Šogad pirmo gadu, kamēr in-
telligentos bezdarbniekus sāka reģistrēt, Tautas lab-
klājības ministrija pati nobijās no tiem lielajiem
skaitļiem, kādus viņai nācās konstatēt — līdz 6000
cilvēku. Liela daļa ir beigusi speciālas mācības ie-
stādes, ir kvalificēti jauni darba spējīgi cilvēki, kuri
šobrīd savā arodā nevar atrast nodarbošanos. Val-
dība viņiem tik pat kā nekādu palīdzību sniegt ne-

.var , lai gan liela daļa no viņiem-, būdama agrāk kaut
kādā dienestā, gadu atpakaļ jau ir maksājusi bez-
darba apkarošanas fondā zināmus atvilkumus- palī-
dzības sniegšanai bezdarbniekiem. Tagad viņi paši
ir nonākuši bezdarba stāvoklī, bet no valsts nekādu
palīdzību prasīt nedrīkst, jo formāli viņiem uz to
nav nekādu tiesību. Cik Tautas labklājības mini-
strija vienu daļu ir ielikusi dažādos resoros ar 48—
58 latu atalgojumu mēnesī, tas ir viss. Nodarbināto
skaits ir loti niecīgs, to mēs zināmi. Ar 1. maiju šis
skaits ir vēl vairāk samazināts, Es nezinu, vai ta-
gad 1000 cilvēku no visa 6000 reģistrēto skaita vēl

ir nodarbināti, vai viņi vēl atrodas valsts resoros
kā papildu darbinieki.

Nav ne mazāko šaubu, ka ja intelligento bez-
darbnieku reģistrēšanā būtu lietoti brīvāki noteiku-
mi, šo bezdarbnieku skaits būtu bijis daudz lielāks,
bet šeit bija savi ierobežojumi: bija pateikts, ka ti-
kai tas var skaitīties par intelligento bezdarbnieku,
kurš beidzis vismaz vidusskolas kursu, tikai tas var
būt intelligentais bezdarbnieks-, kurš_ tik un tik ilgi
nostrādājis attiecīgā kantorī vai citā darbā — pā-
rējie, ja viņi nebija tik ilgi strādājuši, un ja viņiem
nebija tādas izglītības, kaut ari viņi desmitkārt bija
intelligentie bezdarbnieki, tomēr reģistrēti netika.
Ja šo ierobežojumu nebūtu bijis, mēs esam pārlieci-
nāti, ka intelligento bezdarbnieku skaits būtu bijis
daudz lielāks.

Bet arī pastāvot tik lielam intelligento bezdarb-
nieku skaitam, kāds ir tagad, stāvoklis īrstipri drau-
došs, sevišķi tagadējos apstākļos, kad jūs producē-
jat jaunus intelligences kadrus, atņemot tiem katru
iespēju tuvākā nākotnē dabūt darbu un maizi ārpus
Latvijas robežām-, ja tāda situācija kādreiz rastos.
Šī jaunā paaudze valodu ziņā būtu gandrīz mēma,
ja arī kādreiz Krievijā rastos labāki darba iegūša-
nas apstākļi. Neviens taču necer, ka mēs varēsim
novietot savu intelligenci Vakareiropa. Tā tad runa
var būt tikai par austrumiem. Ja austrumos kād-
reiz arī būs darba iespējas, ļaudis, kam tur nodar-
bošanās būtu vajadzīga, būs absolūti mēmi: viņi ne-
būs sagatavoti šim darbam, jo viņi neprot krievu
valodu. Mēs atzīstam to par milzīgu kļūdu. Ja jums
ir tāda polītika, ka mūsu intelligence turpmāk nevar
nodarboties ārpus Latvijas, tad jūsu pienākums ir
gādāt viņai darbu šeit; bet jūs visiem spēkiem tura-
ties pie saviem dubultiem amatiem, kaut vai Latvi-
ja ietu bojā. Tā tad mums ir tiesība teikt, ka šinī
jautājumā Latvijas pilsoņu aprindas neko nav darī-
jušas un arī turpmāk neko negrib darīt.

Mums atbild: nevar taču radīt mākslīgus iero-
bežojumus kvalificētiem darbiniekiem, ja apstākļi
spiež viņus strādāt vairāk vietās. Lietderība — vi-
ņi saka — daudzkārt prasa, lai tā būtu. — Kam tad
— viņi saka, — tie cilvēki ir mācījušies, ja jūs vi-
ņiem liksit ierobežojumus nodarbošanās ziņā? Tā
runājot, šie kungi aizmirst, ka arī tie 60O0 intelli-
gento bezdarbnieku, kas arī ir mācījušies kādu aro-
du, var uzstādīt to pašu prasību. Jūs sakāt: brīvs
tirgus, lai katrs meklē darbu, kur viņš to var atrast.
Jūs paši redzat, kādas tagad ir iespējas atrast darbu,

Ja valdība šobrīd ir ķērusies pie dažādiem iero-
bežojumiem, normējumiem un noteikumiem saimnie-
ciskā laukā, tad nav ne mazāko šaubu, ka arī no-
darbošanās ziņā jāķeraspie zināmiem normējumiem,
ierobežojumiem un noteikumiem. Šobrīd mēs ne-
varam spriest tā kā normālos laikos, kad varētu būt
runa par ideālu pilsonisko sabiedrību, kur ikkatram
pilsonim brīvā sacensības ceļā iespējams sagādāt
sev darbu. Tagad turpretim ir pavisam citi apstākļi,
tāpēc mums šai lietai jāpieiet no cita viedokļa. Ja
jūs, kungi, ilgi paliksit uz tā viedokļa, ja jūs ilgi sprie-
dīsit, kā tas atsevišķos tautsaimnieciskos jautājumos
bija novērojams, kur jūs tikai ar lielu novēlošanos
ķeraties pie dažu jautājumu plānveidīgas atrisinā-
šanas, ja jūs tā rīkosities arī darba spēka sadalīša-
nas un novietošanas jautājumā, tad ļoti var būt, ka
radīsies tādas komplikācijas, no kurām grūti būs at-
rast izeju.

Nerunāsim par normāliem saimnieciskiem ap-
stākļiem. Ir taču tā, ka arī tad, kad nav krizes, zi-
nāms skaits iedzīvotāju ir bez darba, lai uzņēmējiem
būtu sava bezdarbnieku melnstrādnieku armija, kas
būtu piepalīdzīga darba algas noteikšanā. Tagad bez
darba ir ne tikai melnstrādnieki, bet arī intelligen-



*
1261 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 30. sēde 1933. gada 6. jūlijā. 1262

tie. Eiropas valstīs jau tagtd ir tā, ka augstskolu
beigušo, aroda izglītību ieguvušo tikšanu darbā uz-
skata par lielu laimi. Tas ir vienalga, vai tas būtuārsts, vai inženieris. Stāvoklis visām profesijām irsmags. Jo tālāk, jo skaidrāk tāds pat stāvoklis iz-paužas arī piemums Latvija. No šīs problēmas at-r sinašanas mes vaļa netiksim.

Ja jus, kungi, tagad mēģināsit sevi apmānīt,
slābdami savus dubultos amatus, tad sabiedrība to
tomēr redzes, un sabiedrībai būs tāds uzskats, ka jūs
necenšaties lietu atrisināt. Jo ilgāk tas tā ies, jo
rūgtāki bus piedzīvojumi. Šobrīd mums jārunā par
2000,3000 intelligento bezdarbnieku novietošanu
darba, t. i. tadu cilvēku novietošanu, kas ne tikai
paši nepelnī, bet kuriem arī neviens cits ģimenes lo-
ceklis nepelni. Ja nu mēs tagad ievērojam ne tikai
materiālo faktoru vien, bet arī morāliski idejisko,
tad, liekas, tiem, kas_ pareizi pratīs spriest, būs jā-
saka, ka šobrīd morāliski idejiskais faktors mums
bus ne mazāk svarīgs ka materiālais, jo tie tūkstoši,
kuri šobrīd izplestam acim skatās un gaida, vai vi-
ņiem viņu darba laukā būs kādas izredzes atrast
nodarbošanos

^ tie arvien vairāk sāks domāt: ko tas
nozīme

^
ka pec visam pūlēm sasniegt lielāku izglī-

tību mes esam nespējīgi atrast kādu izeju? Kādas
tendences tas šobrīd var radīt plašākā sabiedrībā,
par to, man liekas, nebūs lieki vārdi jātērē.

Aiz šiem motīviem mēs noteikti un kategoriski
gribam panākt ta sakropļojuma noraidīšanu, ko ir
pielaidis 1. panta sociālās likumdošanas kommisijā
pilsoņu vairākums, kas noliegumu ieņemt vairāk
amatu tomēr mīkstina, kas atver pakaļdurvtiņas un
saka: var gan ieņemt arī otru amatu, bet tikai ar
257oatalgojumu. Mēs sakām, ka ne algas moments
ir tas izšķirošais, bet izšķirošais ir vietas moments.
Jajusto nenovērsīsit, jūs nekā nebūsit panākuši ar
mēģinājumu aizliegt vienai personai ieņemt divus un
vairāk amatus. Mēs liekam priekšā strīpot no 1.
panta visu to dalu, kas paredz izņēmumus attiecībā
uz dubulto amatu pielaišanu, kaut arī ar samazinātu
algu. Tas ir pirmām kārtām.

Likuma 2, pants, kāds tas te ir mūsu priekšā,
sociāldemokrātu frakcijas iesniegumā nebija minēts.
2. pants runā par to, ka dienestā vienā un tanī pašā
laika nevar kalpot vīrs un sieva, ja viens no viņiem
ieņem algotu vietu ar ne mazāk kā 350 latiem mē-
nesī._ Pret šo_ pantu tādā veidā, kādā to tagad ir
pieņēmusi sociālās likumdošanas kommisijā, mēs ne-
ceļam iebildumus, kaut arī mūsu likuma ierosinājumā
tāda nebija; bet, ievērojot to, ka te tas iztikas mi-
nimums ir samērā augsts — 350 latu vienai ģime-
nei, mēs- nevaram celt iebildumus arī pret tādu re-
dakciju, kāda šobrīd ir mūsu priekšā.

Mēs domājam, ka šim pantam ir arī sava nozī-
me. Ja mēs varam ar dibinātu pamatu runāt par to,
ka nevar viens cilvēks ēst ar divām mutēm, tad ar
tik pat dibinātu pamatu var runāt par to, ka nevar
no vienas ģimenes strādāt 2 un 3 cilvēki valsts vai
pašvaldības dienestā tanī momentā, kad ir vesela
rinda ģimeņu, no kurām nestrādā neviens. Par to
mums arī bija domu izmaiņa kommisijā, un tur pil-
soņu kungi, sevišķi no sieviešu organizācijām-, ļoti
aktīvi uzstājās un mēģināja panākt, lai šis pants tik-
tu strīpots. Minēja to pašu argumentāciju, kādu mi-
nēja tie, kuri ir vispār pret šo likumu. Gluži to pašu
pateica arī viņi. -Apžēlojieties, vīrs ir mācījies, viņš
ieņem zināmu vietu, sieva ir beigusi augstskolu vai
arī kādu citu aroda skolu — kāpēc jūs viņai gribat
noliegt strādāt?" Par laimi šis likums ir formulēts
tā, ka runā ne par sievām, bet par 2 personām ģi-
menē, un šinī gadījumā ir runa par to, ka tādā gadī-
jumā, ja viena no šīm personām pelnī 350 latu. tad
otrai darbs jāatstāj. Būs tādi gadījumi, kad darbs

bus jāatstāj ne tikai sļevam vien. Protams, nav arī
noslēpums, ka pa lielākai daļai cietīs sievas, jo sie-
vietes niazak ieņem augstākos amatus. Diemžēl,
šim apstāklim nevar t>ut izšķirošā loma, ja mēs no-
stādām blakus tam faktisko stāvokli, kāds tagad ir.

Ņemsim vienu intelligentu ģimeni ar 2—3 bēr-
niem, kur šobrīd nestrādā ne vīrs, ne arī sieva. Abi
pieaugušiedzīvo pusbadā,_un arī bērni mirst badā.
Sī ģimene ir padota lipīgam slimībām, vispirmām
kārtam tuberkuloze^ par ko es runāju vakar ; šī ģi-
mene ir padota visam dzīves likstām un grūtībām.
Tagad ņemsim otru ģimeni,kur strādā ir vīrs-, ir sie-
va; pie tam ir raksturīgi, ka pa lielākai daļai tādās
ģimenes, kur strada ir vīrs, ir sieva, ir gaužām maz
bērnu vai nav nemaz. _Es_domājuvar teikt, ka 70%
to ģimeņu,kuras strada ka_ vīrs, tā arī sieva, ir bez-
bērnu ģimenes. Divi bezbērnu intelligentie, kas sau-
cas vīrs un sieva, abi strādā, katrs nopelnī mēnesī,
pieņemsim, 300 latu; kopa divi cilvēki dzīvo ar 600
latiem. Ņemiet otru gadījumu: intelligenta ģimene
kaut vai ar divi bērniem — tā tad divi pieauguši un
divi bērni — kopa_4 cilvēki, un neviena santima.
Vai pec šī salīdzinājuma jums, kungi, neliekas, ka ir
lieka visa ta runāšana, ka nedrīkst aizliegt arī iz-
glītotai sievietei, gadījumā, ja viņa būtu mazākās
algas_ saņēmēja, strādāt sava aroda? Neviens to
labprāt negrib. Arī mēs, bez šaubām, to uzskatām
par lielu ļaunumu. Bez šaubām, būtu ideāli un skai-
sti, ja katrs cilvēks šodien Latvijā atrastu darbu un
maizi. To mes visiem spēkiem gribētu veicināt. Bet
ja jus, kungi, kuri šodien esat likteņa lēmēji un no-
teicēji, kurie šodien kārtojat pēc savas receptes vi-
en mušu saimniecisko, sociālo un kulturālo dzīvi,
veidojat topec sava ģīmja un līdzības, ja jūs nespē-
jat to jautājumu atrisināt kaut cik apmierinoši, tad
jums nav tiesības runāt tadu valodu, kas ir piemē-
rota normāliem laikiem un ideāliem pilsoniskās sa-
biedrības apstākļiem. Nav viņi, diemžēl, pie mums
tādi. Nav! Tāpēc šīm pilsoņu dāmām mums, diem-
žēl, bija jāpasaka: godājamās dāmas, nav jau labi,
ir jau grūti, betjums tomēr ir vieglāk! Jums ir
daudzkārt vieglāk nekā tām intelligentām ģimenēm,
kuras šobrīd nestrādā neviens cilvēks. Ja mums
tagad ir izvēle, ko darīt, vai kaut arī mazu palīdzī-
bu sniegt niecīgai daļai bezdarbnieku tādā veidā, lai
ta dabūtu nodarbošanos, tad mēs sakām: nekā nevar
darīt, mums šinī gadījumā jāizšķiras par šo mazāko
ļaunumu. Ļaunums, bez šaubām, ir, bet citas izejas
nav. Šis ļaunums ir mazāks nekā tas, ja šobrīd jūs
šinī ziņa nedarāt itin nekā. Mēs sakām, ja šo pantu
pieņemtu kaut arī šādā veidā, kādā tas ir pieņemts
sociālas likumdošanas kommisijā, tad arī tas kaut
ko dos, iznīcinās, to sajūtu, ka šinī ziņā nekas netiek
darīts. Ir viena grupa ļaužu, kas ir iesēdusies siltās
vietas un rokām _un kājām turas šai privileģētā stā-
voklī; viņi absolūti negrib rēķināties ar to, kas ir
ārpus viņu redzes aploka un ārpus viņu dzīves ap-
stākļiem. Ar visiem tiem iebildumiem, kādus šinī
ziņa var celt, mums nav citas izejas, un mēs esam
spiesti piekrist arī šim pantam.

Tai_ pašā laikā mums tomēr jāsaka, ka ar to šī
lieta vēl nav atrisināta. Ja jūs pieņemtu mūsu
priekšlikumu pie 1. panta redakcijas, ka dubultie
amati nav pielaižami arī ar 1/4 atalgojumu, ja jūs pie^
ņemtu 2. pantu tādā redakcijā, ka divi no vienas ģi-
menes, vienalga, vai tas ir vīrs, vai sieva, nevar
strādāt ja viņu ienākumu kopsumma pārsniedz 350
latu mēnesī, tad vēl tomēr paliktu loti svarīgs ap-
stāklis, kas šinī likumā nekādi nav atrisināts. Jūs
visi zinaL ka valsts un pašvaldības dienestā ir sim-
tiem un tūkstošiem ļaužu, kas ir materiāli pilnīgi no-
drošināti vai nu ar ienākumiem no saviem īpašu-
miem — no zemes vai mājas —, vai viņiem ir cits
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kāds ienākumu avots, ko, piemēram, mēs te savā
priekšlikumā esam uzskaitījuši jaunajā 2. pantā —
no kapitāliem, pensijām, tirdzniecības un citiem uz-
ņēmumiem; mums ir daudz tādu ļaužu, kuriem ir
pietiekoši nodrošināts eksistences minimums šinīs lai-
kos— un tomēr viņi strādā valsts un pašvaldību die-
nestā. Nevienam nav noslēpums, ka vesela rinda paš-
valdības ierēdņu tai pašā laikā ir namsaimnieki vai nu
pilsētās, vai uz laukiem, vai arī uzņēmumu īpašnieki
u. 1.1. Nevienam nav noslēpums, ka liela daļa no tiem
labu tiesu no sava laika, pat darba laiku ziedo tam,
lai apkoptu savas privātās darīšanas. Ta, starp ci-
tu, tikai par tik, cik apstākļi atļauj, viņi izpilda arī
valsts vai pašvaldības dienestu. Mums ir tūksto-
šiem tādu cilvēku. Turpretim tanī pašā laikā ir de-
smitiem tūkstošu tādu, kuriem nav nekādu citu ie-
ņēmumu, izņemot vienīgi viņu darba rokas, vai viņu
smadzenes, kuriem jāpārdod savs darba spēks, lai
kaut ko nopelnītu, lai eksistētu. Liekas, ir skaidrs-,
ka viena no svarīgākām un izšķirošākām prasībām,
kuru mēs varam uzstādīt, ir — lai visiem tiem, ku-
riem ir kādi ienākumi no kapitāliem, īpašumiem,
pensijām, pabalstiem, tirdznieciskiem un citiem uz-
ņēmumiem, kas nodrošina eksistences minimumu,
neļautu strādāt; tiem nedrīkstētu atļaut strādāt ne
valsts, ne pašvaldības, ne citās valsts subsidētās
iestādēs un darba vietās. Ja šī prasība netiks ievē-
rota, ja jūs dosit kādu s-urrogātu, lai radītu it kā kā-
du illūziju intelligentiem bezdarbniekiem par kaut
kādiem ierobežojumiem, illūziju, it kā jūs esat kaut
ko darījuši, bet tanī pašā laikā visiem pantiem at-
stāsit it kā pakaldurvtiņas, kas dod iespēju apiet li-
kumu ar līkumu, tad labāk lai tāda likuma nav, tad
labāk lai to noraida; tad tas nav vajadzīgs. It se-
višķi es gribu vērst Augstā nama vērību uz to, ka
2. pants, kuru es iesniedzu sociāldemokrātu frak-
cijas vārdā, un kurš paredz, ka visi, kas materiāli
nodrošināti, nedrīkst ieņemt atalgotu vietu ne valsts,
ne pašvaldības dienestā, šis pants katrā ziņā jāpie-
ņem.

Mēs esam noteikti un kategoriski pret 3. pantu,
tāpēc ka 3. pants pilnīgi anullē 1. un 2. panta nozī-
mi pat sociālās likumdošanas kommisijās redakcMā,
jo dod iespēju darīt izņēmumus. 3. pants nosaka, ka
izņēmuma gadījumos, kad vairāk vietu izpildīšana
un savienošana ir nepieciešama no valsts vai die-
nesta interešu viedokļa. Ministru kabinets var at-
ļaut attiecīgam darbiniekam ieņemt vēl citu vietu
ar atalgojumu, kas pārsniedz 1. pantā noteikto nor-
mu. Tā tad 3. pants, pirmkārt, atļauj darbiniekam
ieņemt vēl otru vietu un, otrkārt, ar algu, kas pār-
sniedz ierobežojumu — tā tad pat ar pilnu algu. Jūs
paši saprotat, ka tas ir pants, lai palīdzētu saviem
ļaudīm. Kā es šeit minēju pagājušo reizi, Celmiņa
kungs, kurš kā pilsētas galva saņem otru prāvu algu
no Rīgas pilsētas, bez šaubām, griezīsies pie Mini-
stru kabineta, lai tas atļauj viņam ari turpmāk ie-
ņemt vēl otru vietu, un Ministru kabinets, protams,
viņam to atļaus. Ja Dzelzīša kungs, kas ir zemes
bankas galvenais direktors, prasīs Ministru kabine-
tam tādu pašu atļauju, bez šaubām, viņam to dos.
Ja Ulmaņa kungs, kas ir zemes bankas padomē, to
prasīs —• bez šaubām, viņam to atļaus simtprocen-
tīgi. 3. panta pirmais nodalījums pilnīgi anullē visa
likuma nozīmi.

Iespēja darīt izņēmumus pat pavērš durvis iz-
rēķināšanās politikai: atļaut saviem ļaudīm un neat-
ļaut citiem. Notiks tā, ka draugiem, būs tiesība sa-
vienot divus amatus un pat ar pilnu algu, bet citiem
tādas tiesības nebūs.

3. panta otrais nodalījums nosaka, ka ir apejams
arī izņēmums attiecībā uz 2 ģimenes locekļiem; arī
tad savienošana ir atļauta ar Ministru kabineta lē-

mumu. Tā tad 3. panta abi nodalījumi pilnā mērā
anullē šī likuma nozīmi. Ja grib pieņemt 3. pantu
tādā veidā, kādā tas šeit likts priekšā, tad es nesa-
protu, kāpēc jūs 4 un 5 reizes cīnījāties, laišo likumu
nelaistu dienas kārtībā; jums to vajadzēja tiešām
realizēt, proti, tādā veidā, kā to kommisija_ iesnie-
gusi, jo jūs taču esat glābti ar šo likumu, jūs neko
neesat zaudējuši. Tāpēc, kungi, ir pilnīgi dabīgi, ka
mēs liekam priekšā 3. pantu strīpot. Ministru kabi-
netam nav jādod nekādas tiesības taisīt izņēmumus.
Ja mēs gribam šo lietu godīgi kārtot, tad mums pil-
nīgi jāaizliedz .vienai personai ieņem divus amatus.
Ja kāda persona tomēr grib ieņemt divas vietas, tad
viņa to var darīt bez atalgojuma. Eksistence šai
personai ir nodrošināta, tā tad viņai nav tiesības
pretendēt vēl uz otru atalgojumu. Dodot tiesības
taisīt izņēmumus un vēl tādā veidā, kādā tas pare-
dzēts 3. pantā, mēs likuma nozīmi novedām līdz
nullei.

Tāds, deputātu kungi, īsuma ir likumprojekta sa-
turs un viņa iespējamā nozīme vienā vai otrā gadī-
jumā. Mēs paliekam pie uzskata, ka šīs normas
gan nedod kardinālu jautājuma atrisinājumu; mums
tomēr jāzina, ka sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam,
,mēs nevaram jautājumus atrisināt tā, kā tas būtu
vajadzīgs. Tāpēc mums jādara viss iespējamais, lai
mazinātu kaut daļu sāpju; tāpēc arī šai iespējamībai
mēs nevaram iet garām. Mums jāizlieto visas ie-
spējamības, ko šis likums atver. Tāpēc es lūdzu pie-
ņemt likumu tādā redakcijā, kādu es te atsevišķiem
pantiem minēju.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātei
Pīpiņai.

B. Pīpiņa (demokrātiskais centrs): Deputātu
kungi! Mūsu priekšā ir likums par aizliegumu vie-
nam darbiniekam ieņemt vairāk algotu amatu
valsts vai pašvaldības iestādēs. Man personīgi un
ari visai manai frakcijai nebūtu ko iebilst pret šo li-
kumu. Mēs par to balsotu, tāpat kā to esam darījuši
līdz šim; bet te, kā par brīnumu, ir nācis klāt šī li-
kuma 2. pants, kas mums nekādā ziņā nav pieņe-
mams, un pret kuru mums jāizsakās viskrasākā
veidā.

Šī likuma 2. pants runā un rāda, ka vīru un sie-
vu ar šo likumu grib pataisīt par vienu personu. Sa-
protams, likumprojekta izstrādātāji vismazāk to do-
mājuši attiecināt uz vīrieti, vismazāk to domājuši
pataisīt par bezveida personu; te, bez šaubām, ir
domāta sieva. Ja virsrakstā redzam — 2 amati vie-
nam cilvēkam, tad mums jābrīnās, kā vīrs un sieva
var kļūt par vienu cilvēku, par vienu amatu. Tas
likumā ir zināms kuriozs. Gribētos domāt, ka liku-
ma rakstītāji vai kommisijās locekļi, kas to ir izstrā-
dājuši, reizē ir ari stipri nokaunējušies sievietes
priekšā, jo tās ir vēlētājas. Vajadzēja kaut kā no-
vērst viņu uzmanību; tāpēc ir ierakstīts, ka ir aiz-
liegts ieņemt amatus 2 personām no vienas ģime-
nes. Nu vairs netiek minēts sievas vārds kā agrā-
kos likumos, kas pusotra gada laikā ir bijis daudz
cilāts jautājums; nu saka: vienam no diviem ģime-
nē. Vai tad ģimene sastāv tikai no vīra un sievas?
Vienā ģimenē ir ari dēli un meitas, brāļi un māsas.
Bieži visi šie ģimenes locekļi dzīvo kopā.

Rodas jautājums, kāpēc vajaga nosodīt taisni
vīru un sievu, ja dēliem un meitām no vienas ģime-
nes atļausim strādāt? Mēs saprotam, ka darba kon-
kurrence cilvēces eksistences labā nav ierobežoja-
ma ne ar kādiem likumiem. Mēs arī neprasām, lai
dēliem un meitām, brāļiem un māsām aizliegtu strā-
dāt, jo mēs zinām, ka katram atsevišķam cilvēkam
ir prasība pēc ēšanas. Mēs redzam konkurrenci vi-
sā dzīvajā dabā. Stāds ar stādu cīnās, lai varētu
dzīvot. Šī cīņa par eksistenci pastāv ari cilvēcē
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un pastāvēs. Šis pants rāda it kā izsmieklu pret
laulāto šķiru, pret laulības iekārtu, it kā taisni viņi
būtu tie vajājamie. Ir taču skaidrs, ka tā būs sie-
va, kurai bus aizliegts strādāt. Man jau reiz nācās
no šīs katedras aizrādīt, kas ir latviešu tautā precēta
sieva, ko viņa ir veikusi verdzības vēsturē, ko viņa
ir veikusi, Latviju ceļot. Tā tad, runājot par sievie-
tes pagātni, būtu grēks tagad viņu ar kādu likumu
apzīmogot ar kādu aizliegumu.

Kādu darbu tagad grib sievai liegt strādāt? To
darbu, kur ir baltākas rokas, kur vajadzīgs mazāk
fiziska spēka. Es neesmu dzirdējusi, ka kāds no šīs
katedras būtu šeit teicis: atsvabināsim sievieti, it
sevišķi precēto sievieti no pļaušanas, no smagā dar-
ba, lauku sētās un vagās, lai precētā sieviete nestrā-
dātu grūtu fizisku darbu, lai viņa nestrādātu fabrikā
pie stellēm-, kamēr bērni skraida apkārt pa ielām,
neēduši un bez uzraudzības. Par to Latvijas vīri
nav domājuši, par to viņi nav uztraukušies, par to
nav . skumuši; taisni otrādi — lai sieviete iet un
strādā melno un grūto darbu. Vai tas ir latviešu
vīru gods, kultūras laikmeta latviešu vīru gods, pa-
dzīt sievieti no vieglākā darba?

Kā tad tas saskan ar mūsu demokrātiskiem li-
kumiem? Likums paredz darba ziņā visiem pilso-
ņiem vienlīdzību, ja tikai darbu prot _un var darīt.
Tagad ar šo likumu grib radīt vienu tādu šķiru, ku-
rai nav tiesības uz darbu.

Tas, bez šaubām, nesīs sev līdz arī laulības dzī-
ves sagraušanu. Saka, ka abi nevarēs strādāt, ja
viens pelnī 350 latu. Bet kur būs taisnība, ja otrā
ģimenē viens pelnīs 200 latu, bet otrs — 270 latu, un
kopā viņi saņems 470 latu? Tie nu varēs strādāt;
tie būs tie izredzētie, kas varēs strādāt. Varbūt da-
žā ģimenē pa abiem kopā sanāks pat 500 latu. Arī
tie varēs strādāt. Vai būs arī tādas ģimenes-, kur
viens pats strādās un pelnīs 370 latu, 400 latu un pat
vairāk. Arī tas būs tas izredzētais. Kur te ir loģika?

Šāds stāvoklis nākotnē stipri sagraus sievietes
izglītības līmeni. Mēs zinām, ka tagad Latvijā ir
vienlīdzīga izglītība mūsu jaunatnei. Mēs redzam
čaklu dziņu pēc izglītības arī sieviešu vidū. Mēs zi-
nām arī, ka valsts piemaksā zināmas summas katras
personas izglītībai. Tagad teiks, ka sievietes mērķis
ir apprecēties; tad viņai nekādas izglītības nav va-
jadzīgs. Lai kopj bērnus mājā! Kam viņai vaja-
dzīga izglītība?!

Principiālais viedoklis te ir ļoti syarīgsDukura
kungs te ieminējās, ka mums stipri jārēķinās ar mo-
rālisko stāvokli, bet man liekas,_ ka dzīvē tik pat
stipru stāvokli ieņem- arī principiālais viedoklis. Uz
principiem ir uzbūvēta visa dzīve un arī dzīves mo-
rāle. Šis principiālais stāvoklis ir tāds, ka šī lieta
ne no viena viedokļa neatrod kaut kādu attaisno-
jumu.

Pieejot jautājumam, kas tiktu panākts bezdarb-
nieku lietā ar šī likuma pieņemšanu, man jasaka,_ ka
tā ir smilšu acīs kaisīšana lielam_bezdarba jautāju-
mam. Valsts darbā patlaban strada ap 14% sieviešu.
Liela daļa to ir neprecētas. Cik nu paliek pāri pre-
cēto sieviešu? Materiāli tas neko nedod, turpretī
daudz dod principiālā ziņā — precēto vajāšanas
ziņā.

Te iepriekšējais runātājs skuma par intelligen-
tiem bezdarbniekiem, ka to esot ļoti daudz, un ka
ar šī likuma pieņemšanu tiem varēšot cik necik lī-
dzēt; bet man jāuzsver, ka ar šo nedaudzo sieviešu
atlaišanu mēs bezdarba jautājumu neatrisināsim. Tas
ir tik liels un vispusīgs jautājums, par_ ko, Jāsaka,
Saeima ir par maz interesējusies; vispār mušu dzī-
ves vadītāji ir maz ko darījuši šinī jautājuma. Na/v
pareizi, ja saka, ka intelligento bezdarbnieku jautā-
jums atkarājas no mūsu ierēdņiem. Mūsu jaunatne,

kas beidz vidusskolu vai augstskolu, tūliņ ierakstās
intelligentos bezdarbniekos. Kādēļ? Tādēļ, ka tos
nemāca, ka ir jācīnās par darbu, un ja nevar dabūt
smalkāku darbu ar spalvas kātu vai rakstāmo ma-
šīnu, tad jāzina, ka jāķeras pie kura katra cita dar-
ba; un Latvijā ir daudz šī kura katra cita darba —
tas ir lauku darbs. Mēs esam zemnieku tauta, un
mūsu galvenais darbs ir lauku, darbs. Tas prasa
mums 24 000—30.000 strādnieku. Ja mūsu jaunatne
tiktu audzināta vecā latviešu zemnieku garā, tad šādu
intelligento bezdarbnieku nemaz nebūtu. Vecais
zemnieks teica: es tev došu lielu, plašu izglītību, lai
tu varētu strādāt smalkāku intelligentu darbu, bet
aizrādīja arī — ja tā darba nebūs, tad tu pratīsi ari
zemi art un kartupeļus rakt. Tā ir tā mūsu nelai-
me, ka ne ģimene, ne likums, ne valsts vadošās per-
sonas nav pratušas saturēt dzīvi tik stingri tanīs rām-
jos, kuros mums vajadzētu ievadīt jaunatni, lai tā
mācītos strādāt kuru katru darbu un vispirmā kār-
tā to darbu, no kā Latvija pastāv, t. i. zemnieku dar-
bu. Lielais bezdarba jautājums, kas skar mūsu in-
telligento jaunatni, tas, lūk. ir tas, par ko mums va-
jadzētu galvu lauzīt, nevis spriest par dažu sieviešu
atlaišanu no darba, kas ir smieklīgs un sīks jautājums
mūsu Saeimas apspriešanai.

Dukura kungs šeit minēja, it kā tikai pilsoniskās
sievietes kommisijās būtu cīnījušās pret šo pantu.
Man jāaizrāda, ka ari sociāldemokrātu partijas bie-
drenes ir cīnījušās — un ne tikai kommisijās, bet arī
ārpus Saeimas. Es atgādināšu kādas ļoti cienījamas
sociāldemokrātu partijas biedrenes izteicienus Sa-
eimas kommisijā: „Ko jūs gan domājat darīt — vai
Jūs, kungi, gribat ar valsts naudu radīt precēto šķi-
ras vajāšanu, vai jūs gribat izdeldēt laulību, vai gri-
bat Latvijā izārdīt ģimeni?"

Es tikko nāku no starptautiskās sieviešu konfe-
rences Stokholmā, kur bija sapulcējušās 42 valstu
sievietes. Man jāsaka, ka tur ar lielu piekrišanu un
prieku uzņēma ziņojumu, ka pie mums, Latvija, di-
;vas reizes ir noraidīts šis jautājums,_ kas ierobežo
sievietes darba tiesības. Jums vajadzēja redzēt, cik
lepnas mēs bijām uz to, ka varējām to ziņot, ar_kā-
du prieku visas pasaules sievietes šo ziņu saņēma.
Vai tagad pēc dažām dienām tam jābūt citādi? Vai
latviešu vīriem vajadzētu latviešu sievieti negoda
likt? Tas notiek tagadējā reakcionārā

^
Vācijā, kur

sievietes pašreiz nospiež vēl vairāk, ta ka Vācijas
sieviešu pārstāves pat nevarēja piedalīties starptau-
tiskā konferencē, kur sapulcējās demokrātiskās sie-
vietes, jo Vācijā precētām sievietēm darbs valsts
iestādēs ir pilnīgi noliegts. Vai jūs ņemat par pa-
raugu reakcionāro Vāciju? Kultūras zemēs tāda
aizlieguma neatradīsit. Ne Ziemeļu zemēs, kuras
iet visām valstīm pa priekšu ar piemēriem un liku-
miem, ne Vakareiropas kultūras valstīs tāda aizlie-
guma neatradīsit. Vispār visas pasaules sievietes
notājās pretim un teica, ka tas ļr necienīgs darbs —
noliegt sievietēm nodarboties ārpus ģimenes. La-
tviešu vīrietis visos laikmetos ir cienījis savu sievie-
ti kā darba sievieti. Viņš arī precētu sievu izceļ un
godā kā darba sievieti. Lai gods un slava latvju sie-
vietei katrā vietā un brīvs ceļš katrā darbā!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Man
vispirms jāaizrāda uz sociāldemokrātu lielo liekulī-
bu, kad viņi šeit izliekas par nikniem cīnītājiem pret
dubultiem amatiem. Cik sen atpakaļ jūs paši mie-
lojāties pie dubultiem amatiem? 10 gadu jūs turē-
jātiespie šīs demokrātiju apkaunojošāsparādības un
tikai tagad esat atmodušies un uzstājaties it kā vie-
nīgie demokrāti. Jūsu demokrātisms patiesībā ir
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viltus demokrātisms. To pierāda jūsu liekulīga uz-
stāšanas pret dubultiem amatiem, jo uz Saeimas de-
putātu kommisiju sēžu atalgojumiem šis ljkums neat-
tiecas. (Starpsaucieni.) Saeimas deputāti joprojām
var saņemt atlīdzību par kommisijās sēdēm. Vai tā-
da ir strādnieku prasība? (Sauciens no vietas: «Sa-
dod! Sadod!")

Ar lauku saimniekiem ir savādāk. Ja lauku
saimnieks ir prom no saimniecības, viņam rodas lieli
zaudējumi. (Starpsaucieni.) Notārs, advokāts un
mācītājs var atrasties prom no savas vietas bez zau-
dējumiem, jo viņiem alga iet tik un tā; turpretim lau-
ku saimniekam, ja viņa paša nav mājā, jāalgo puisis
— priekšstrādnieks. Un visa saimniecība cieš, ja
saimnieka nav mājā. (Starpsaucieni.)

Šīs Saeimas pirmajā sēdē es liku priekšā depu-
tātiem nemaksāt atalgojumu par kommisiju sēdēm,
un es tikai viens nobalsoju par savu priekšlikumu, jo
arī sociāldemokrāti atzina par iespējmu nebalsot par
to. (Starpsaucieni. Priekšsēdētāja biedrs K. Pau-
luks zvanī.) Teputāts Breikšs toreiz teica, ka Lei-
karts kā jauns deputāts taču tās lietas nepārzinot;
es esot nesagatavots. Bet tagad nu jūs esat pienā-
kuši pie tā nesagatavotā deputāta priekšlikumiem.

Atcerieties tikai, ko jūs vēl pagājušā gada ru-
denī teicāt par pesiju likumu! Tur esot vajadzīgi
tikai daži redakcionālas dabas pārlabojumi; šo li-
kumu vajagot tikai drusku „uzfrišināt", bet pagāja
tikai 3 mēneši, un jūs bijāt spiesti atzīt, ka jūs vairs
nedrīkstat rādīties nevienā tautas sapulcē. Tāds
pensiju likums nevar pastāvēt, viena persona nevar
ieņemt vairāk amatu u. t, t. — tāda ir tautas prasī-
ba. (Starpsaucieni.) Tā ir demokrātiskās tautas
Iirasība. Vai jūs to nedzirdat? Vai tiešām jums ir
tik kurlas ausis, ka nevarat sadzirdēt?

_Zemnieku savienības kungi, sakait, vai arī jūsu
vēlētāju sapulcēs prasība pēc dubulto algoto amatu
likvidēšanas nav vispārīga prasība! Jūs taču paši
savā avīzē «Brīvajā zemē" toreiz, kad šis jautājums
naca_ Saeimā_ pirmo reizi, rakstījāt, ka kādā jūsu sa-
pulce Rūjienā piedalījušies 1700 zemnieku un pieņē-
muši dažādas rezolūcijas. Starp citu pieņemta re-
zolūcija arī par dubulto amatu likvidāciju. Bet kad
pec neilga laika šo likumu vajadzēja pieņemt Saei-
ma, tad Bērziņa kungs nekautrējās te nākt ar viltus
priekšlikumu, ko Saeima arī pieņēma, un vēlāk aiz-
klātā balsošanā visu šo likumu izgāza, neskatoties
uz to, ka tā ir vispārēja zemnieku prasība, neska-
toties uz to, ka Rūjienā 1700 zemnieku pieņēmuši
rezolūciju likvidēt dubultos amatus. (Starpsaucieni.)
Sakait, vai tādā gadījumā jūs esat tautas pārstāvji!
Vai jus esat demokrātisko interešu aizstāvji? (Starp-
saucieni.) Jūs cīnāties tikai par to, kas nāk par la-
bu jums personīgi vai jūsu partijai.

Jūs, demokrātiskā centra kungi, esat tādi paši.
(Starpsaucieni.) Mēs cīnāmies par tautas prasībām.
Mūsu prasības ir visas lielās zemnieku masas prasī-
bas, un zemnieku prasības ir mūsu prasības. (Starp-
saucieni.) Ja Jūs, Pīpiņas kundze, nedzirdat dēmo-
katiskas tautas prasību, lai lielo ierēdņu sievas lai-
stu uz māju, lai tās dotu vietu bezdarbniekiem, lai
viņas atgrieztos pie sava ģimenes pavarda, ja Jūs
to nedzirdat, tad Jūs neesat tautas pārstāve; to es
varu droši pateikt. (Sauciens pa kreisi: „To mēs
vel nezinājām-!")

Par velti Jūs te runājat par to, ka ar šo likumu
gribot ierobežot sievietes darba tiesības. Vai tad
tikai pie valsts siles vien sievietei darbs iespējams?
Vai visa privāta uzņēmība nav pilnīgi briva sievie-
T ei, _vai tur sieviete nevar strādāt? Bet stāvoklis
ir tāds, ka tie, kas ir pie valsts siles, kas ir ierēd-
niecībā, ir pilnīgi nodrošināti, tiem ik mēnesi ir kār-
tīga alga un beidzot vēl pensija; turpretim katrs stā-

voklis privātā uzņēmībā ir ārkārtīgi apdraudēts.
Tāpēc neviens negrib tur palikt, bet visi laužas
ierēdniecībā.

Ja vēl var saprast, ka strādā zemāko ierēdņu
sievas, tad nekādā ziņā nevar saprast, ja lielie ierēd-
ņi ieliek vietās savas sievas, lai tās pelnītu kabatas
naudu štātei, ar kurām tās reprezentējas „Aizkulīšu"
reportieru priekšā. Protama lieta, uz katru balli
viņām jāvelk jauna kleita. Lai vīrs pelnītu, cik lie-
lu algu pelnīdams, ar to nepietiek, tā vēl ir par mazu;
sievai arī jāiet pie valsts siles, lai nopelnītu kabatas
naudu štātei, lai, kā teicu, būtu, ar ko lepoties- aiz-
kulišu" reportieru priekšā.

Bez tam man jāaizrāda, ka šis likums tomēr ir
nepilnīgi izstrādāts. 2. pantā minēts 350 latu atal-
gojums, pie tam atskaitot krizes laika atvilkumu un
nomaksas pensiju un bezdarba apkarošanas fondam;
iā tad paliek skaidra alga 350 latu. Tas jāatzīst par
augstu, Mūsu partijas kongresā ir atzīts, ka viena
laulāta atlaišanu no valsts dienesta vajadzētu sākt
tur, kur viens no viņiem saņem vairāk par 150 latu
mēnesī. 150 latu ir tāda summa, ar ko tagadējos
krizes laikos viena ģimene var iztikt, jo mēs zinām,
ka ir arī ģimenes, kas saņem tikai 80 latu mēnesī un
arī iztiek; saņem 100 latu — arī jāiztiek. Kāpēc tad
tie, kas saņem 150 latu mēnesī, nevarētu iztikt?

Pīpiņas kundze saka, ka mēs apdraudot ģimenes
stāvokli; bet sakait — kā ir ar dzimstību Rīgā? Vai
s'airāk nenomirst nekā piedzimst, neskatoties uz
visiem jūsu dubultajiem amatiem un jūsu sievu pie-
likšanu pie valsts siles? Drīzāk gan otrādi, — ja
mēs tās sievas aizdzīsim mājā kopt ģimenes pavar-
du, tad dzimstība pavairosies; bet ja sievai dien-
dienā jāiet darbā, tad, protama lieta, viņa mēģina
izvairīties no bērnu dzemdēšanas. Tā tad arī šis ar-
guments neiztur kritiku.

Sakait, Pīpiņas kundze, vai tad tas, ja intelligen-
ce neatrod darbu, ja ne vīrs, ne sieva nevar atrast
nodarbošanos, vai tas neārda ģimeni! Vai tas ap-
stāklis, ka jaunieši nevar dabūt nekādu darbu, vai
tas nespiež viņus atturēties no ģimenes dzīves no-
dibināšanas? Jūs aizstāvat tikai tos, kas ģimenes
dzīvi jau ir nodibinājuši, bet par tiem, kam ģimenes
dzīves vēl nava, jums nav nekāda daļa.

To ievērojot, es lieku priekšā 2. pantā 350 latu
vietā likt 150 latu. Man šķiet, ar to arī pietiktu.

Bez tam 3. pantā ir paredzēts, ka Ministru ka-
binets varot pielaist arī izņēmumus. Man šķiet, ka
nekādi izņēmumi šeit nav pielaižami, tāpēc lieku
priekšā 3, pantu strīpot. 1. pantā jau ir paredzēti
izņēmumi, ka var būt blakus nodarbošanās, bet tā-
dā gadījumā saņem tikai 25% pamatalgas. Tā tad
šeit izņēmums jau ir pielaists, un nekādi citi izņēmu-
mi vairāk nav vajadzīgi.

Tāpat es nesaprotu, kāpēc šinī likumā ir vēl 6.
pants, kas nosaka, ka šis likums pastāv tikai līdz
1934. gada 31. martam. Ar kādu nolūku tas te ir
pielikts klāt?

Visbeidzot man jāliek priekšā uzsvērt šinī liku-
ma to, ka tas attiecas arī uz deputātiem un augstā-
kiem valsts ierēdņiem, ka viņi nevar saņemt papildu
atalgojumu par kommisiju sēdēm.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zahtem.

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija): Godā-
tie deputātu kungi! Es redzu paceļamies opozīciju,
kas_ laikam_dom,a, ka es runāšu, personīgā lietā, savā
laba: bet ta tas nebūs. Arī izteikšos samērā īsi.

Vispirms esrunāšu par to, kas ir deputāts. Jau-
tāšu: vai deputāts ir amats, vai nav? Vārds «de-
putāts" ir celies no latiņu vārda deputātus, no dēpu-
tāre — sūtīt. Saeimas deputāts nav amats, ko es
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lūdzu deputātu kungus ievērot, bet viņš ir: tautas
velēts sūtnis Saeimā, kuram tauta ir uzticējusi zi-
nāmu laiku izpildīt zināmas funkcijas. Kādas tās ir,
to mes visi zinām. Šīs funkcijas ir izpildāmas uz
suverenas latvju tautas brīvas gribas pamata un sa-
skaņa ar mušu satversmi. Vēlot Saeimas deputātus,
tauta arī zināja, kādus amatus kurais ieņem. Pie-
mēram, ja kad ir profesors — vai tas būtu Zālīte,
vai Kiršteins, vai kāds cits, personas vārds te nekrīt
svarā —, tad tauta jau zināja, ka viņam ir savas
funkcijas, ka viņš ieņem zināmu vietu, ieņem zināmu
algotu amatu. Ja tauta tomēr viņu sūtīja Saeimā, tad
viņa zināja, kāpēc viņa to dara — varbūt taisni tā-
pēc, ka viņiem ir tāda un tāda vieta. Iejaukties ši-
nī lietā nozīmētu aizskart tautas tiesības un ierobe-
žot viņas suverēno brīvo gribu un viņas izvēli.
(Starpsaucieni.) Es nerunāju par sevi, es pat nepie-
dalīšos nobalsošanā, atturēšos, vai iziešu kuluāros.
Es runāju pēc labākās sirdsapziņas. (Starpsaucieni.)
— Lūdzu netraucēt mani!

Atļaujiet man vēl pateikt, kā es skatos uz Saei-
mas deputātu. Saeimas deputāts ir goda amats. Bet
lai viņš būtu goda amata... (starpsaucieni un trok-
snis) — Lūdzu, deputātu kungi, netraucēt mani! —
Lai Saeimā varētu ieiet arī mazturīgi cilvēki, kuriem
nav iespējams izpildīt Saeimas deputāta pienākumus
par brīvu kā goda amatu ... (starpsaucieni) —• Arī
mums, latviešiem, jau varētu rasties uin būt naba-
dzīgi Sokrāti, Diogēni, Sēnoini, kuri cienīgi ieiet Sa-
eimā, tāpēc es domāju,ka Saeimā tādiem būtu mak-
sājama alga, atalgojums, atlīdzība, vai nu tie būtu
Sokrāti, Diogēni vai Sēnoni, jo vārds vai nosaukums
še nekrīt svarā. Es domāju, lai nesavtīgie, godīgie
un taisnīgie cilvēki varētu ieiet Saeimā, tiem būtu.
maksājama alga 800 latu mēnesī — tā būtu apmēram
tagadējā deputāta alga. Citiem visiem, kuri šo ama-
tu varētu izpildīt bez kāda atalgojuma, piemēram,
visiem lauku īpašniekiem, kuriem ir īpašumi, no 80
ha līdz 100 ha un pat vairāk, tiem vajadzētu Saei-
mas deputāta pienākumus izpildīt par brīvu kā goda
amatu. Arī Leikarts te būtu pieskaitāms. Ja šie
zemes īpašnieki grib ieiet Saeimā un grib atstāt sa-
vas mājas un purvus, tad lai viņi to dara un lai nāk
strādāt šeit Saeimā bez atalgojuma. Tālāk es iz-
slēgtu no atalgojuma arī tos lielo māju īpašniekus
pilsētās, kuru namu ienākumi līdzinās šāda lauku
īpašuma ienākumiem, ko es minēju.

Tagad es runāšu par tā sauktiem dubultiem ama-
tiem un vispār par mūsu ierēdņu amatu taisnīgāku
iekārtošanu — arī algu ziņā uz taisnības pamatiem.
Tad atkristu dēmagoģija par dubultiem amatiem.
Es domāju, ka no tiem 700 vai 1000 bezdarbniekiem,
vai intelligentiem bezdarbniekiem gan nebūs daudz
tādu, kas varēs stāties tanīs vietās, kas atsvabinā-
sies, ja pieņemsim likumu par dubulto amatu likvi-
dēšanu. Es domāju, ka daudzi no intelligentiem bez-
darbniekiem būs tādi, kas nemaz_ nevarētu ieņemt
vietas, kas kļūtu brīvas. Viņi varētu, varbūt, iet uz
laukiem strādāt zemi vai darīt ko citu, iet ganos,
ganīt kaut cūkas. Daži no ta sauktajiem intelligen-
tiem bezdarbniekiem būs par postu kā uz laukiem,
tā pilsētās. Viņi negrib strādāt nekādu darbu, ne
fizisku, ne garīgu. Es neturu darbu par kaunu;
darbs ir goda lieta, tiklab fizisks, ka garīgs darbs.
To vajadzētu ievērot, tad atkristu reiz par visam
reizēm dēmagoģija ar tā sauktajiem dubultiem
amatiem.

Daži amati arī nemaz nav šķirami. Viņus vis-
maz ir grūti šķirt. Mums vajadzētu reiz par visam
reizēm izšķirties, kuri amati ir savienojami un kuri
nē.

Vispār es varu piekristtai tendencei, tai tiek-
smei, uz kuras pamata nostājas sociāldemokrāti. Es

varu piekrist un saprast ari to tendenci, tās tiek-
smes, kādas ir tautai, kas šinī krizes laikā ir satrici-
nāta, ir ļāvusies satricināties no demagogiem, un no-
stājusies pret dubultiem amatiem. Zināms, šādi du-
bulti amati būtu likvidējami, bet es lūgtu gan ievērot
to, ka Saeimas deputāts nav amats.

Vispār es varu piekrist Pīpiņas kundzes runai,
bet tikai ar zināmiem izņēmumiem un pārveidoju-
miem. Mēs nedrīkstam izšķirt ģimeni, jo bībelē stāv
rakstīts, ka vīrs un sieva ir viens — vīrs atstās sa-
vu tēvu un māti, tāpat arī sieva, un tie būs viena
miesa. Bet faktiski dzīvē viņi nav viena miesa: vīrs
un sieva ir divas patstāvīgas, neatkarīgas būtnes.
To it sevišķi dziļi sajuta un piedzīvoja mūsu lielā-
kais dzejnieks Rainis. Viņš sacīja: «Kur es esmu,
tur lai ir arī Aspazija". Bet viņš nespējot izpildīt
Aspazijas funkcijas. (Smiekli.) — Atvainojiet, de-
putātu kungi, jūs arvien domājat ko citu; jūs vār-
diem vienmēr pieliekat pavisam citu nozīmi. (Smie-
kli. ) Es domāju, ka Rainis ir lielākais rakstnieks, un
Aspazija ir lielākā rakstniece; viņi abi ir patstāvīgas
būtnes, vienalga, kādu vietu ieņem Rainis un Aspa-
zija. Pilnīgi vienādu ieņemt viņi nevarēja, piemē-
ram, profesūru, kā Rainis to vēlējās, (Smiekli un
sarunas. ) Šai ziņā Rainis bija ļoti stingrs — ne-
piekāpīgs.

Es varētu še pievest piemērus (saucieni no vie-
tām: «Lūdzam, lūdzam-!"), bet negribu Augsto na-
mu apgrūtināt; es tikai aizrādīju, ko es domāju, ka
būtu pārkārtojams šis ierēdņu jautājums, un minēju
piemēru.

Ja runā par ierosināto projektu, par tā saukto
dubulto amatu likvidēšanu, tad man jāsaka, ka pēc
mana ieskata ierēdņa alga nedrīkstētu būt mazāka
par 100 latiem mēnesī. Intelligento bezdarbnieku
alga — 58 lati mēnesī nav alga; tā ir suņa alga; par
tādu tik zemu atalgojumu nemaz nedrīkstētu runāt,
jo katram strādniekam vajadzētu saņemt mazākais
100 latu mēnesī. Zemākai ierēdņu algai vajadzētu
būt 100 latu mēnesī un visaugstākajai — 1200 latu
mēnesī. Es minēšu še tikai dažus posteņus, lai re-
dzētu, ko es gribu.

Augstākais atalgojums Valsts Prezidentam —
1200 latu mēnesī; Saeimas prezidentam —? 1100 la-
tu mēnesī; Universitātes rektoram, akadēmiķiem
(zinātņu akadēmija ir dibināma), senāta preziden-
tam, sūtņiem — 1000 latu mēnesī; prorektoriem, de-
kāniem, senatoriem un profesoriem — 900 latu_ mē-
nesī; docentiem (štata) —? 800 latu mēnesī, pārējiem
docentiem', ģimnāziju direktoriem, ģimnāziju skolo^
tājiem — 700 latu mēnesī; pamatskolu skolotajiem
— 300 latu mēnesī. Tas ir plāns, uzmetums, kā algu
kategorijas izstrādājamas. —

Nedrīkst nevienu atturēt no darba. Jo_ vairāk
cilvēks strādā, jo labāk, Algu samēri jāpārveido.
Jāatkrīt visām reprezentācijām. Viņas vismaz sa-
mazināmas līdz minimumam: Valsts Prezidentam,
Saeimas prezidentam, sūtņiemjun visiem citiem. Mēs
nevaram konkurrēt reprezentāciju ziņā ar Angliju,
ar Franciju, ar Vāciju un citām lielām valstīm. Na-
baga Latvija to nespēj. Tā tad reprezentācijas sum-
mas ir lielā mērā samazināmas. Šādas algas būtu
taisnīgas.

Likvidējot dubultos amatus, nebūt nevarēsim
dot darbu daudziem intelligentiem bezdarbniekiem,
varbūt, tikai pāris simtiem. Cikiem īsti — neesmu
par to informējies. Ja jūs gribat likvidēt dubultos
amatus, lai dotu darbu intelligentiem bezdarbnie-
kiem, tad jāsaka, ka tā ir vienkārša dēmagoģija, ar
ko jūs tikai satracināt tautu. Domājiet par savu de-
putāta cieņu! Deputāts nav amats. Deputāts ir,
kā sacīju, tautas Saeima ievēlēts sūtnis. Tas nav
amats. Tā nemaz nedrīkst runāt. Manis dēļ strī-



1271 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 30. sēde 1933. gada 6. jūlija. 1272

pojiet_ visus dubultos amatus, izejot no jūsu_ viedokļa,
bet ta ir dēmagoģija. (Saucieni no vietāmj «Un
profesora amats?!")_ Par profesoriem runā Univer-
sitātes satversme. Universitātei ir autonomija. Ne-
esiet demagogi! Turaities pie taisnības principa!

Valsts kontrolei vajadzētu kontrolēt pēc būtības,
nevis formāli. Kontrolējot formāli, visi lielie speku-
lanti iziet sveikā. Kontrolēsim un tiesāsim pec bū-
tības. Ja to nedara, tad ir tādi rezultāti kā pie mums
tagad. Tauta to redz. Ja nu vēl ir neapzinīga pre-
se, kas izmanto tagadējo grūto stāvokli, tad tas ap-
stākļus padara vēl ļaunākus. Rodas visādi aģitatori,
kuri savas kabatas labā tautu visādi kūda, kādēļ ro-
das neciešams stāvoklis.

Sociāldemokrāti, Jūsu starpā arī daudziem ir
aizmaskoti amati. Es par to te, saprotams, nerunā-
šu, jo es negribu radīt naidu, niknumu. Es gribēju
nākt ar izlīdzinošas taisnības mērauklu. Es gribu
dibināt visu uz taisnības pamatiem, Darait nu, kā
jūs gribat, balsojiet, kā gribat. Es atturēšos, izejot
kuluāros.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds- deputātam
Kaļļistratovam,

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krie-
viski)*).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vinteram.

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Vispār jautājums- par dubultu'vai
vairāk amatu ieņemšanu valsts vai pašvaldības ie-
stādēs nav pieņemams un nav atbalstāms arī nor-
mālos apstākļos. Tā ir zināmā mērā valsts un paš-
valdības naudas sagrābšana savās kabatās, iespai-
da, varas paplašināšana savā labā. Bez tam perso-
nas, kas ieņem 3 vai 4 amatus, taču nevar tos kārtīgi
izpildīt. (Ķ. Kiršteina strpsauoiens.) — Kiršteina
kungs, nerunāsim par klientu izmantošanu, padomā-
jiet labāk par saviem daudzajiem amatiem, ko Jūs
esat glābuši un glābsit arī turpmāk. — Kā jau teicu,
arī normālā valsts dzīvē nav ciešams, ja viena per-
sona ieņem vairāk amatu. Latvijā ir tik daudz intel-
ligences, kas var izpildīt katru amatu, kurus tagad
atsevišķas personas ir sagrābušas savās rokās.

Šī nevēlamā parādība ir iesakņojusies jau Lat-
vijas sākumā. Tad bija tā: tie kungi, kas bija direk-
tori, vai ieņēma kādu citu augstu vietu, tika augst-
skolā par profesoriem vai docentiem un centās ie-
ņemt arīvēl citus amatus. Tā tas gāja uz priekšu.
Ja_ normālos apstākļos tas tā vēl varēja būt, tad, ie-
stājoties krīzei, gan vajadzēja padomāt par šīs ne-
vēlamās parādības novēršanu, vajadzēja meklēt kā-
du izeju. Nevar taču lietu nostādīt tā, ka neviena
cita persona attiecīgo amatu nevar izpildīt.

Ņemsim kaut vai profesoru Purvīti, Viņš ir aka-
dēmijā, ir Universitātē un beidzot vēl Rīgas pilsētas
muzeja direktors. Mums ir liels skaits jaunu, apdā-
vinātu,-spējīgu mākslinieku, kas grib strādāt un ar
lieliem panākumiem varētu izpildīt Rīgas pilsētas mu-
zeja direktora vietu; bet te ir siena, kas jaunos ap-
dāvinātos māksliniekus nelaiž šai vietā, kas neļauj
izkustināt profesoru Purvīti, kas neļauj dot spējī-
giem māksliniekiem vietu, lai viņi savas spējas va-
rētu tālāk attīstīt. (P. Zālīte no vietas: «Purvīti ne-
var atvietot neviens!")

Ja te dažas personas skaistās frāzēs saka, kas ir
goda amati, ka šie darbinieki, strādā tautai u. t. t., ne-
viens viņiem neliedz pildīt šos uzdevumus. Ja viņi,
grib tautai uzupurēties, tad lai tiešām ari uzupurējasļu
un pilda šos amatus par brīvu. Jūs tad būsit ziedo-i

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

juši savas spējas tautai un līdz ar to būsit devuši ie-
spēju daudz intelligentiem cilvēkiem, viņu ģimenēm,
viņu bērniem un citiem apgādājamiem iegūt sev vis-
nepieciešamāko, t. i. maizi, kuras viņiem tagad nav.

Jūs sakāt,ka visi tie, kas uzstājas pret dubultiem
amatiem, esot demagogi. Tā lietu nevar nostādīt.
Ja mūsu valstī daudz tūkstošu cilvēku nav paēduši,
ja viņi mirst badā, un viņiem nav iespējams dabūt
vietu valsts iestādē, un tanī pašā laikā citas perso-
nas ieņem 13 un 4 algotas- vietas un saņem 1000—2000
latu mēnesī, tad tāds stāvoklis nav ciešams. Vis-
mazākā taisnības sajūta jau, prasa šādu stāvokli lik-
vidēt. Ja to nedarīsim, tad drīz vien ari pārējā dzī-
vē nonāksim tik tālu, ka atsevišķas personas un gru-
pas sagrābs visus labumus savās rokās, lai tad tau-
ta, vai tie būtu zemnieki, strādnieki, vai intelligen-
tie bezdarbnieki, iesāk, ko grib.

Apzinīga valsts vadība tādu stāvokli nedrīkst
pielaist, valsts varai šis jautājums- jākārto — jākārto
iespējamības robežās.

Šis likums ir tikai pagaidu likums. Visiemi jā-
saprot, ka tas ir zināmam laikam, kamēr turpināsies
krize; bet tiem- kungiem, kuri šeit ir ieinteresēti, ne-
vajaga uztraukties, ja tagadējie krizes apstākļi viņus
spiež atteikties no kādas naudas summiņas, ko at-
ņēmi viņu kabatai.

Pīpiņas kundze stipri uztraucās par laulības dzī-
ves izārdīšanu. Tam nav nekāda pamata. Ir taču
precētas sievas, kurām ari nav darba. Arī tām jā-
dod darbs. 2. pants nemaz nenosaka, ka jācieš taisni
sievietei. Var jau būt gadījumi, kur vīrs ir tas ne-
spējīgākais; lai tad viņš iet mājās, un sieva lai pa-
liek tā darba darītāja. (Sauciens pa labi: «Kas lai
to izšķir?") Nemaz nav teikts, ka sieviete taisni būs
tā cietēja, ka sievietes ģimenes dzīve tiks izārdīta.
Man gan šķiet, Pīpiņas kundze, ka ģimenes, dzīve,
laulības dzīve ar to tiks vēl nostiprināta, nevis iz-
ārdīta. Tas iebildums, ar ko šeit nāca Pīpiņas kun-
dze, ir pilnīgi nepamatots. Man jāsaka, ka plašās
sieviešu masas Pīpiņas kundzi šinī jautājumā neat-
balstīs un arī nesapratīs. Varbūt tikai tās sievietes,
kas ir labi iztikušas, labi situētas, tās kliegs Pīpiņas
kundzei «osiannā"; bet pārējās sievietes šinī gadī-
jumā Pīpiņas kundzi gan neatbalstīs.

Sakarā ar šo likumprojektu man jāuzsver, ka li-
kumprojekts tagadējos apstākļos ir diezgan nepil-
nīgs; bet es neticu, ka arī šis mazais plāksterītis

. Augstajā namā atradīs- vairākumu. Ir jau bijuši gadī-
jumi, kad līdzīgi priekšlikumi ir izgāzti cauri. To-
mēr cerībā, ka šis likums, varbūt, tiks pieņemts, es

piesniedzu vienu grozījumu pie 2. panta, proti — tai' vietā, kur minēts atalgojums, 350 latu vietā likt 250
latu.

Tagadējos apstākļos, kur dzīves dārdzība ir zi-
nāmā mērā samazinājusies, 25-0 latu vienai ģimenei
ir pietiekoši liela summa, lai varētu eksistēt. Ievē-
rojot arī vēl to, ka ir daudz tādu ģimeņu, kurām jā-
pietiek ar daudz mazāku atalgojumu, es lieku priekšā
samazināt šo summu, kas minēta likumā, uz 250
Jātiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rimbeniekam.

E. Rimbenieks (kristīgais darba bloks): Cienī-
jamie deputātu kungi! Kā jau referents aizrādīja,
šis likums sakuma bija domāts drusku citādāks. Li-
kuma ierosinātāji savā laikā bija nākuši, ar priekš-
likumu vienkārši noliegt katru amatu savienošanu,

(J_et kad šo lietu pārrunāja sociālās likumdošanas
^kommisijā, tad tomēr izrādījās, ka tik pilnīgi un kon-
'jsekventi šīs lietas nav iespējams realizēt, tādēļ ka
ļvalsts un pašvaldības iestādēs, arī citās līdzīgās, ie-

stādēs dažkārt apstākļi ir tādi, ka nepieciešama da-
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žadu pienākumu un amatu savienošana. Piemēram
dažās vietas valsts ārsts izpilda par nelielu atlīdzību
arī kāda pašvaldības ārsta pienākumus. Beigu bei-
gas nav iespējams pilnīgi šīs vietas nošķirt, jo tai vie-
ta nemaz nevar pieņemt,kādu citu personu. Ievēro-
jot to, sociālas likumdošanas kommisijā pārgāja uz
citu principu, proti — to principu, ka vispārīgi darba
izpildīšanu vairāk vietas neaizliedz, bet, ievērojot to,
ka mums ir vesela rinda ļaužu,kuri nevar atrast no-
darbošanos — mums ir pāri par 6000 cilvēku in-
telligento bezdarbnieku —, sociālās likumdošanas
kommisijā atzina, ka būtu lietderīgi samazināt atal-
gojumu par papildu pienākumu izpildīšanu, lai tad
tiešam šie pienākumi tiktu izpildīti tikai visnepie-
ciešamākos gadījumos, un la pārējo algu, kas tādā
veida tiktu ietaupīta, varētu izlietot intelligento bez-
darbnieku algošanai tanīs vietās, kur vajadzīgs vi-ņu spēks un viņu darbs,

Man tomēr jāaizrāda, ka šī doma nav konse-
kventi izturēta visa šinī likumā. Otrā lasījumā 2.
-ints bija pieņemts citādā veidā. Šis pantsbija'""ņemts tāda veida, ka tur, kur no vienas ģimenes abi
— vīrs un_ sieva — atrodas valsts vai pašvaldības
darba, tāda gadījumā tikai viens no viņiem varētu,
saņemt pilnu atalgojumu, bet otrs tikai pus-atalgoju-
ma. Tāda bija doma, un ta tas bija pieņemts sociā-
las likumdošanas kommisijā 2. lasījumā; turpretim
3. lasījuma, varbūt, taisni zem tā iespaida, kāds tur
radās no sieviešu organizāciju puses, pieņēma šo
pantu tāda veidā, ka viens no laulātiem atlaižams,
ja vienam no viņiem izpeļņa ne mazāka par 350 la-
tiem mēnesī. Tas zināmā mērā atrisina šo jautāju-
mu,_bet visumā loti maz ko dod, tādēļ ka tiešām būs
parakmazs to skaits, kurus šis likums skars, un pa-
tiesibašis likums neko nedos. Es tāpēc vēlētos likt
priekšāpieņemt šo 2. pantu citā redakcijā, proti tā-
da, kāda jas bija pieņemts 2. lasījumā. Mans priekš-
likums tā tad skanētu tā: 1. pantā norādītā die-
nestā, ja vienā un tai pašā laikā kalpo vīrs un sieva,
pie kam- viensmo viņiemi saņem' ne mazāk kā 200 latu
mēnesī, normālu algu var saņemt tikai viens no vi-
ņiem, bet otram tā samazināma par 50'% -, tāpat sa-
mazināmaalga vienam no bijušiem 1laulātiem, ja tie
dzīvo kopā un kalpo 1. pantā minētā dienestā. Tad
būtu realizēts tas princips, ka draudētu nevis pilnīga
atlaišana tam, ko šis likums ķer, bet vienkārši atal-
gojuma samazināšana. Pirmā gadījumā, kopā ņe-
mot, tas sastādītu par 25%- vienai personai no vi-
ņas pamatalgas un otrā gadījumā, kur vienā ģimenē
ir divi darbinieki — tas- sastādītu» 50%, ja viens no
viņiem saņemtu- ne mazāk par 200 latiem mēnesī.

Man liekas, ka nepareizi ir Pīpiņas kundzes ie-
bildumi, ka likums vērsts pret sievieti, pret sievietes
izglītību, pret viņas tiesībām:, ka tas ir laulības ārdī-
šanas likums — nepareizi aiz tā iemesla, ka likumā,
it sevišķi 2. pantā ir runa tikai par 1200 gadījumiem,
kamēr mēs zinām, ka valsts un pašvaldības dienestā
ii apmēram 25.000 vai 30.000 laulātu ļaužu. Tā
tad šīm 25.000 vai 30.000 ģimenēm jāiztiek ar viena
pelnītāja algu, šinī gadījumā ar vīra algu; bet to 1200
ģimeņu dēļ, kuru pelnītājiem ir laimējies, pateicoties
politiskiem vai citādiem sakariem, abiem dabūt dar-
bu valsts dienestā, lai šīs ģimenes glābtu, Pīpiņas
kundze ir ar mieru upurēt šo 1200 ģimeņu ērtību dēļ
25.000 vai 30.000 ģimenes, kaut tikai pirmajām1 ne-
ķertos klāt. Es domāju, tāds stāvoklis ir nepareizs.

Tāpat nepareizs ir arī tas iebildums, ka laulības
dzīve tā tiekot ārdīta. Es domāju, ka laulības dzīve
visvairāk tiek ārdīta tad, ja sieva atrodas ārpus mā-
jaskaut kādā citā darbā un neatrodas savā ģimenē,
(saucieni no vietām: «Pareizi, pareizi!") neapkopj
ģimenes dzīvi. Man liekas, šie iebildumi neiztur ne-
kādu kritiku.

Es iesniedzu jau pieminēto pārlabojumu un ceru,
ka Augstais nams to pieņems.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ir iesniegts priekš-
likums —

runātājiem par likumu par aizliegumu vienam darbinie-
kam ieņemt vairākas no valsts vai pašvaldības līdzekļiem al-
gotas vietas runas laiku ierobežot uz 5 minūtēm.

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīmre-
dzams vairākums. Šis priekšlikums pieņemts. —
Vārds deputātam Lapiņām.

R. Lapiņš (strādnieku un zemnieku frakcija):
Man jāizsaka visasākais protests pret buržuāzijas rī-
cību, saīsinot runas laiku uz 5 minūtēm.

Sakara ar rūpniecības sašaurinašanos pieaug in-
telligento bezdarbnieku skaits un šogad jau sniedzas
līdz 6000 cilvēku. _ Buržuāzija šo intelligento armiju
grib izmantot parejo ierēdņu darba algas nosišanai
un nodarbina šos bezdarbniekus par pusvelti). Ierēd-
ņus atlaiž no vietām, bet pa otrām durvīm ved iekšā
bezdarbniekus un nodarbina par pusalgu.

Vai likvidējot dubultos amatus, panāks intelli-
gento bezdarbnieku stāvokļa uzlabošanu? Vai vis-
pār ar to novērsīs bezdarbu ?_ Jāsaka, ka tas neno-
tiks. Šis likums bus tikai ielāps tagadējā momentā,
kad bezdarbs ir sasniedzis augstāko pakāpi.

Pagājušajā ziemā mtelligentie bezdarbnieki plū-
ca viršus un raka grāvjus, nopelnīdami, strādājot
10—14 stundu dienā, Ls 0.60^1.20. Kad šie bez-
darbnieki ieradās pie tautas labklājības ministra, vi-
ņus izraidīja ara. Ta tad mēs redzam, kā rīkojas
buržuāzija ar intelligentiem bezdarbniekiem', un ar
kādiem līdzekļiem viņa domā uzlabot intelligento
bezdarbnieku stavokli._ Kad vispārīgais nemiers bija
sasniedzis augstu pakāpi, bija janak ar kaut ko, lai
vismaz novērstu intelligento bezdarbnieku nemie-
ru. Ja likvidēs dubultos amatus valsts un pašvaldī-
bas iestādes, tad tie paši dubultamatnieku- onkuļi ie-
spiedīsies privātos uzņēmumos un atlaidīs no darba
arī privātos uzņēmumos to šķiru, kas pašlaik atro-
das bez darba. Tādā kārtā bezdarbs nemazināsies.
Notiks tikai maza pārgrupēšanās, bet vispār intel-
ligento bezdarbnieku stāvoklis neuzlabosies. Tagad
vietas ieņem tādi cilvēki kā namsaimnieki, viņu dēli
un meitas u. t. t._ Tos neatlaiž no vietas, bet gan at-
laiž tadus

^
kas pārtiek tikai no darba algas. Tā būs

ari turpmāk. Cietēji būs galvenā kārtā tie, kas eksi-
stē no sava darba.

Berta Pīpiņa šeit uzstājāskā cīnītāja par intelli-
gentiem bezdarbniekiem un mātes un bērnu stāvokļa
uzlabošanu. Jāsaka, ka šī patiPīpiņa vienmēr ir bal-
sojusi pret likumprojektiem, ko ir iesniegusi strād-
nieku un_ zemnieku frakcija. Mēs savā laikā iesnie-
dzam matēs un bērna aizsardzības likumprojektu.
Pīpiņas Berta arī_ toreiz nobalsoja pret šo projektu.
Ta tad viņas uzstāšanās ir pilnīga liekulība.

Gribu aizrādīt, ka nedrīkst atlaist no darba pre-
cētas sievas, jo sievai un vīram ir vienādas tiesības.
Viņi ir divas patstāvīgas būtnes. Saprotams, nevar
atlaist no darba arī tādos gadījumos, ja viens vai otrs
no viņiem pelnī mazāk par 300 latiem mēnesī un ie-
ņem vairāk algotu vietu.

Mūsu uzskats var būt tikai viens, proti — lai iz-
ietu no_ tagadējā stāvokļa, intelligentiem bezdarbnie-
kiem jācīnās kopa ar visu Latvijas strādniecību, jā-
cīnās pret buržuazijasizsūkšanu, pret buržuāzijas iz-
mantošanu. (Priekšsēdētājs zvanī.) Viņiem jācīnās,
lai izkļūtu no tagadējā posta un bada stāvokļa.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt La-
piņ, Jūsu runas laiks izbeidzies!
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R. Lapiņš (turpina): Latvijā šiem cilvēkiem nav
nekādas nākotnes. Buržuāzija par viņiem nedomā,
bet, ievezdama jaunus drakoniskus apspiešanas lī-
dzekļus, vēl vairāk apspiež nepaēdušo strādnieku
masu. Skaidrs, ka ari turpmāk neviens nedomās
par šo nelaimīgo cilvēku stāvokļa atvieglošanu.
(Priekšsēdētājs zvanī.)

Mēs redzam, ka Padomju savienībā stāvoklis ir
neskaitāmas reizes labāks. Tur bezdarba nav, tur
visiem intelligentiem ir darbs, tur izglītītotiem ir nā-
kotne, tāpat kā visiem strādniekiem. Arī te vienīgā
izeja var būt tāda, ka pašiem strādniekiem jānāk pie
varas. Tad stāvoklis grozīsies.

Lai stāvokli kaut cik uzlabotu, mēs iesniedzam
savus pārlabojumus pie šī likuma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vaivodam.

A. Vaivods (kristīgo zemnieku un katoļu frakci-
ja): Kristīgo zemnieku un katoļu frakcija balsos par
šo likumu, par dubulto amatu likvidēšanu. Motīvs
ir tāds, ka tagadējos krizes laikos, kad pie mums re-
ģistrēts pāri par 6000 intelligento bezdarbnieku, ku-
rus valsts nevar apgādāt ar darbu, kuriem valsts
nevar sniegt nekādu pabalstu, lai viņi varētu eksi-
stēt, nevar būt runa par to, ka viena persona varētu
saņemt vairāk atalgojumu vairākās darba vietās.
Latgales kristīgo zemnieku, un katoļu frakcija domā,
ka, ja kādai personai ir vēlēšanās ieņemt vairāk
amatu, tad to noliegt nebūtu vajadzīgs, bet atalgo-
jumu viņa lai saņem vienā un tikai vienā vietā. Tā,
piemēram, prof. Zālīte var būt Universitātē profe-
sors un Saeimas deputāts; bet atalgojumu viņš lai sa-
ņem vienu — vai nu kā Saeimas deputāts, vai ari
kā profesors.

. Mēs nevaram piekrist Kaļļistratova kunga do-
mām, ka apriņķu valžu locekļi nevar būt Saeimas
deputāti. Ievēlētu personu taču nevar atvietot ar
kādu citu. Nevar taču personu, kas ievēlēta apriņķa
valdē, atvietot ar kādu intelligento bezdarbnieku, Es
domāju, to taču Kaļļistratova kungs sapratīs. Ja kā-
du cilvēku ievēl apriņķa valdē, ja visi apriņķa ie-
dzīvotāji šim cilvēkam ir izteikuši savu uzticību, ne-
var viņu atcelt un viņa vietā piesūtīt no darba apgā-
des kādu intelligento bezdarbnieku, kas lai izpildītu
viņa vietu. Cita lieta ir par atalgojumu; tāds gan
viņam nebūtu maksājams, jo cilvēkam, kas ieņem
vairāk amatu, atalgojums jāsaņem tikai vienā vietā.
Šo jautājumu apspriežot sociālās likumdošanas Kom-
misijā, es biju iesniedzis priekšlikumu, ka katrs var
saņemt tikai vienu atalgojumu vienā vietā, bet izpil-
dīt var vairāk amatu, ja tikai ir darba spējas un
griba.

Kas attiecas uz deputāti Bertu Pīpiņu, tad viņa
visādi aizstāvēja tikai turīgāko aprindu sievietes, tās
sievietes, kuru vīri saņem pāri par 350 latu algas
mēnesī; bet savā laikā viņa ne vārda nerunāja par
zemāko šķiru sievietēm, kad bija runa par lauk-
strādniekiem un laukstrādniecēm, kur vīrieša un sie-
vietes atalgojums stipri atšķiras; piemērāmi strād-
niekam maksā 20—30 latu mēnesī, bet strādniecei
6—15 latu, Pīpiņas kundze neaizstāvēja lauku dar-
bā sievieti. Pīpiņas kundzi varbūt ir ievēlējušas
augstāko šķiru sievietes, tāpēc viņai šīs augstāko
aprindu sievietes jāaizstāv; bet ja viņa saka, ka aiz-
stāv visas sievietes, tad tas nav tiesa; viņa sievietes
šķiro melnā kaula un baltā kaula sievietēs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Špolanskim. Deputāta Špoļanska nav zālē. Vārds
deputātam Pavlovskim.

T. Pavlovskis (krievu zemnieku frakcija; runā
krieviski-)*) : Deputātu kungi! Krievu zemnieku
frakcijas vārdā man ir gods paziņot, ka mēs principā
neesam pret likumu, par vairāk amatu apvienošanas
aizliegšanu, bet gan prasām jautājuma radikālu at-
risināšanu.

Vienam cilvēkam nedrīkstētu būt vairāk par
vienu ienākumu avotu — vai nu tas būtu valsts die-
nests, privāts dienests, brīva profesija, zeme, mājas,
fabrikas, pirtis u. t. t.

Ja šodien šeit krievu deputāts izteicās netak-
tiski, zīmējoties uz mani, un atļāvās sev aizrādīt, ka
mani pienākumi divās darba vietās traucējot mani
šos uzdevumus veikt pietiekoši labi, tad uz to es at-
bildēšu, ka deputāts Kaļļistratovs, būdams vairāk
namu un pirts īpašnieks, pats atraujas no savu pie-
nākumu pildīšanas, jo viņam jāiekasē īres nauda, jā-
rūpējas par remontiem, jātiesājas ar nekārtīgiem
maksātājiem, jāizliek no dzīvokļiem bezdarbnieki, kā
tas ir noticis pagājušajā gadā.

Kas attiecas uz darbību apriņķa valdē, tad šis
amats ir piešķirts vēlēšanu kārtībā, un jautājumu par
amatu apvienošanas aizliegumu izšķir vēlētājs, bet
ne deputāts, kurš vēlētos šai vietā redzēt savu aģi-
tatoru, pazīstamu jau no pagājušajām 1Saeimas vēlē-
šanām ar savu pērkamību.

Domāju, ka man ir pilnā mērā morāliskas tiesī-
bas, skaitoties par deputātu, palikt arī apriņķa valdes
loceklim, lai neļautu apriņķa valdē ieiet politiskam
spekulantam, kurš tirgojas ar to cilvēku balsīm, kas
viņam uzticējušies; vēl jo vairāk nevaru to pieļaut
tādēļ, ka daudz simtu zemnieku, lauku izcilu darbi-
nieku, kā ari vesela virkne pagastu padomju un val-
žu vēstulēs mani ir lūguši to nepieļaut. Materiālā
ziņā zemniekiem šī mana amatu apvienošana ir tikai
izdevīga, jo es pēc manis ievēlēšanasSaeimā pats at-
teicos no puses algas apriņķa valdē; manam atvie-
totajam, turpretim, alga būtu jāizmaksā pilnos ap-
mēros.

Attiecībā uz darba produktivitāti jāsaka, ka šis
jautājums jau- skar cilvēka personīgās īpašības un ir
atkarīgs no attiecīgā indivīda izglītības cenza un stā-
ža; loti iespējams, ka mans atvietotais un tāpat arī
citi viņam līdzīgi nevar savus uzdevumus apmieri-
noši veikt pienākuma apziņas un atbildības sajūtas
trūkuma dēļ. Būt vieglprātīgam demagogam un pūst
smiltis acīs lētticīgiem ļaudīm ir daudzkārt vieglāk
nekā strādāt nopietnu un atbildīgu darbu. Deputāts
Kaļļistratovs, piemēram, ļoti. droši un vaļīgi kriti-
zēja šeit profesoru Zālīti, bet diezin vai pats viņš va-
rētu atvietot profesora kungu Universitātes katedrā.

Krievu zemnieku frakcijas uzdevumā vēlreiz at-
kārtoju, ka mūsu frakcija balsos par likumu, kas aiz-
liedz amatu apvienošanu, bet prasa šo likumu papla-
šināt un padziļināt, aizliedzot vispār gūt līdzekļus, no
jebkura cita ienākumu avota, kā vien no paša gal-
venā. -

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Runātāju saraksts
izsmelts. Vārdu vēl var dabūt deputāts Špoļanskis,
Vārds deputātam: Špolanskim.

L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku apvienība; runā krie-
viski)*) : Deputātu kungi! Jautājums ir pavisam
skaidrs. Tanī laikā, kad še ir pieņemti tik daudz li-
kumprojektu, ar kuriem ir samazināti valsts izdevu-
mi, kad tik daudz še ir runāts arī par zemnieku stā-
vokli un vispār par nodokļu maksātāju stāvokli, kad
ir runāts arī par pašvaldību darbību un stāvokli, tanī
laikā, kad valsts budžets ir samazināts par 40%-,

*) Runātāja atreferējums.
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laika, kad mes dzīvojam asas krizes apstākļos, man
liekas, nākošajam ķēdes loceklim, nākošajam solim
krizes parādību seku atvieglošanai vajadzētu būt tā-
dam, ka ar šī likumprojekta pieņemšanu vajadzētu
censties dot darbu kaut vai nelielam personu skai-
tam. No šī viedokļa skatoties, šis likumprojekts ir
lietderīgs;

Te teica, ka tāda esot ari iedzīvotāju vēlēšanās.
Tas ir pavisam pareizi. Presē pastāvīgi jūs par to
esat rakstījuši, visur visas sapulcēs esat par to ru-
nājuši

^
Protams, es ļoti labi- saprotu, ka ne katru ie-

dzīvotāju velēšanos var izpildīt, um ne katru šādu
velēšanos arīvajaga izpildīt. Pa daļai iedzīvotāji uz-
stāda arī zināmā mērā it kā neizpildāmas prasības.
Bet šī prasība nu ir katrā ziņā izpildāma — to pat
vajaga izpildīt.

Tai laikā, kad mēs — kā še jau aizrādīja — ne-
dodamjīdzekļus pat sabiedrisko darbu sarīkošanai,
tai paša laikā uzskata par pieņemamu tādu stāvokli,
kad ar valsts līdzekļiem tiek uzturēti ļaudis ar di-
vām un trim algām. Tā ir pilnīgi nepielaižama lieti».

Šī likumprojekta pretinieki aizrāda, ka ja arī šo
likumprojektu pieņem, tomēr būs personas, kas ie-
ņems kādu valsts amatu un gūs, ienākumus arī pri-
vāta kārtā kā ārsti, advokāti vai kā citādi. Tas nu
ir pavisam kas cits. Mēs runājam par lietderīgu
valsts līdzekļu izlietošanu, un ja kādam cilvēkam ir
kādi privāti ieņēmumi, tad tā ir pavisam cita lieta.
Man liekas, ka deputātiem, kas no šī redzes vie-
dokļa iebilst pret šī likumprojekta pieņemšanu, h
viena izeja: to vajaga papildināt tā, ka vispār jārē-
ķinās ar katras personas ieņēmumiem, kas atrodas
valsts dienestā. Tā būtu vienīgā izeja, ja privātu ie-
ņēmumu eksistēšanu uzskata par nepielaižamu. De-
putāts Kiršteins, vērzdamies pret deputātu Vinteru,
teica, ka tas izmantojot savus klientus un tā gūstot
privātus ienākumus, Loģiski, man liekas, ir tikai
viena izeja no tagadējā stāvokļa: deputātam Kirštei-
nam jāiesniedz priekšlikums papildināt šo likumpro-
jektu tā, ka tas attiektos uz visiem ierēdņiem, kam
ir kaut kādi, ienākumi no kādas privātas prakses, kas,
pārsniedz zināmu summu. Nebūt nav teikts, ka vi-
ņam katrā ziņā jābalso vispār pret šo likumprojektu.
Ja viņa argumenti ir galvenais iemesls balsošanai
pret šo likumprojektu, tad šī ir vienīgā izeja kā vi-
ņam1, tā visiem, kas aiz minētiem iemesliem, grib bal-
sot pret to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Personīgā lietā vārds
vēl deputātam Kaļļistratovam.

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krie-
viski).*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Kaļļistratov, nu jau ir debates — tas vairs nav per-
sonīgā lietā!

M. Kaļļistratovs (turpina).*)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds personīgā

lietā deputātam Pavlovskim.
T. Pavlovskis (krievu zemnieku frakcija; runā

krieviski)*): Deputāts Kaļļistratovs, runādams per-
sonīgā lietā, sevis attaisnošanai neko nevarēja pa-
teikt, bet gan tikai noraudāja asaru par to, ka es at-
kārtojot kommūnistu deputāta Jeršova izteiktos ap-
vainojumus. Dīvaini, ka Kaļļistratovs, kurš sevi dē-
vē par kreisu, atrod par iespējamu nerēķināties ar
kreisās puses izteiktiem apvainojumiem.

Es kategoriski apgalvoju, ka man personīgi ir
zināma deputāta Kaļļistratova lieta par bezdarbnie-
ku izlikšanu no dzīvokļiem pagājušajā gadā. Jer-

*) Runātāja atreferējums, , , ļ

šovs arī nolasīja šeit attiecīgo oriģināldokumentu no-
rakstus, ko deputāts Kaļļistratovs pat necentās ap-
gāzt. Kaļļistratova kungs. Jūs mānāt strādniecību,
pārkrāsodamies sarkanā krāsā! Lai kā Jūs mēģi-
nātu pielabināties proletariātam, Jūs tomēr paliekat
tikai visīstākais buržujiņš. To pierāda Jūsu kom-
merciālās lietas, Jūsu nami un pirts.

Savā pirmajā runā es jau uzsvēru, ka vēl pirms
šī likuma, kas šodien ir mūsu apspriešanā, es labprā-
tīgi to jau esmu realizējis attiecībā pret sevi, atteik-
damies no puses atalgojuma, ko saņemu apriņķa val-
dē. Vai Jūs to būtu darījuši? Kāpēc Jūs klusējāt,
kad citiem1 bija vairāk amatu? Tas attiecas uz Jeļi-
sejevu, kurš reizē bija deputāts un Daugavpils pilsē-
tas galvas biedrs, un uz Špoļansku, kurš vienā un tai
pašā laikā bija deputāts, zemkopības ministra biedrs
un nodarbojās ar šaubīgām kommerciālām lietām.

Jūs man aizrādījāt, ka vairāk amatu apvienoša-
na mani traucējot izpildīt savus pienākumus; bet es
varu aizrādīt, ka Jums Jūsu kommerciālās padarī-
šanas, Jūsu nami, Jūsu pirts vēl vairāk traucē izpil-
dīt Savus pienākumus. Jums taču jārūpējas par zie-
pēm, vīšķiem, ķipjiem, jāiepērk peramās slotas un
jāseko, lai pirtnieks kārtīgi noberztu muguras, Kur
tad nu lai ņem laiku likumdošanas darbam!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam.
Referents P. Zeibolts: Godātie deputātu kungi!

Profesors Zālīte no šīs katedras norādīja, ka šis li-
kums esot demagoģisks likums. Man jāaizrāda
augsti godātam profesora kungam, ka šis likums Ir
viens izņēmuma likums, un tādu izņēmuma likumu
šeit Augstajā namā ir pieņemts liels skaits.

Mums ir vairāk izņēmuma likumu, kuri attiecas
uz valsts darbinieku atalgojumu, kuri pieņemti tikai
uz zināmu laiku. Tāpat ir vesela rinda lauksaimnie-
cības piemaksu likumu, un ari šie likumi uzskatāmi
par izņēmuma likumiem. Arī šis likums šodien jā-
uzskata par tādu, kas ir izņēmuma likums, kas krizes
laikmetā noliedz vienai personai valsts vai pašval-
dības iestādēs ieņemt vairāk atalgotu amatu.

Man vēl jāgriežaspie profesora kunga ar seko-
jošo.— Arī Jūs ieņemat divus amatus, bet savā lai-
ka taču teicāt, ka no viena atalgojuma atteiksities.
Bez šaubām, Jūs varat ieņemt abus amatus, bet Jūs
varat arī no viena atteikties — to likums nebūt ne-
aizliedz.

Man jāpakavējas pie Rimbenieka priekšlikuma,
kurš neatbilst kommisijās domai. Kā jūs zināt, so-
ciālās likumdošanas kommisijā valdīja tāds uzskats,
ka šim likumam jābūt izņēmuma likumam' un ka ar
to jārada zināmi ietaupījumi valsts budžetā. Ja mēs
šodien pieņemtu Rimbenieka priekšlikumu, tad tie-
šam tas budžetā dotu 700.000 latu ietaupījumu. Šis
Rimbenieka priekšlikums tomēr neatbilst tam ga-
ram, kāds izpaudās Saeimas sociālās likumdošanas
kommisijā, ka šis likums nav jārada tāpēc, lai bu-
džeta rastu ietaupījumus, bet gan tāpēc, lai atsva-
binātos valsts un pašvaldības iestādēs pēc iespējas
vairāk brīvu vietu, kurās varētu nodarbināt intelli-
gentos bezdarbniekus.

JRimbenieka kungs gan saka, ka līdzekļus, ko
varēs ietaupīt ar viņa priekšlikumu, būs iespējams
izlietot_ intelligento bezdarbnieku nodarbināšanai.
Sociālās likumdošanas kommisijā valdīja vispārīgā
doma, ka mēs nevaram- atbalstīt intelligentos bez-
darbniekus ar kaut kādiem pabalstiem:, nevaram ra-
dīt viņiem pagaidu darbu. Tas stiprā mērā izskanēja
sociālas likumdošanas kommisijā, kur nāca pat stipri
pārmetumi valdības pārstāvjiem, ka intelligentie bez-
darbnieki ir nostādīti bezizejas stāvoklī arī tad, kad
viņiem tiek pļešķirts pagaidu darbs, kas- arī velkas
tikai dažus mēnešus, un par kuru viņi saņem 50—60
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latu lieluatalgojumu. Tā tad tas uzskats, kas val-
dīja sociālās likumdošanas kommisijā, neatbilst šis
dienas Rimbenieka kunga uzskatam; tādēļ man jāiz-
sakās pret Rimbenieka kunga priekšlikumu, kurš 2.
panta liek priekšā atļaut tomēr abām personām —
vīram un sievai — ieņemt atalgotas vietas, tikai vie-
na no tām 1lai saņemtu 50% atalgojuma. Sociālās
likumdošanas kommisijā šāds priekšlikums tika no-
raidīts.

Tālāk man jāapstājas pie Leikarta kunga priekš-
likuma. Leikarta kungs ir iesniedzis priekšlikumu
iespraust šinī likumā vārdus «Saeimas deputāti". Lei-
karta kungs, šis likums ir domāts visiem; arī Saei-
mas_ deputātiem tas ir domāts. Kā Saeimas deputā-
ti, ta arī pārējie_ valsts darbinieki saņem atlīdzību no
valsts, un likumā ir skaidri pateikts, ka no valsts var
saņemt tikai vienu pilnu atalgojumu. Kā izņēmums
likuma ir paredzēts, ka par blakus darbu var saņemt
atalgojumu 25%; apmērā no pamatalgas. Ja jau,Lei-
karta kungs, daži deputāti būs vairākās kommisijās,
un ja viņu ienākumi pārsniegs 25% no viņu pamat-
algas, tad uz likuma pamata viņiem būs jāaiziet no
šīm kommisijām, jo viņi nevarēs saņemt vairāk kā

. 25%' no pamatalgas. Tā tad jūsu priekšlikums galīgi
atkrīt.

Tālāk Leikarta kungs ir iesniedzis priekšlikumu
2. panta likmi 350 latu samazināt uz 150 latu. Šis
priekšlikums ir apspriests sociālās likumdošanas,
kommisijā un tur noraidīts, tāpēc arī man jāizsakās
pret šo priekšlikumu.

Deputāts Leikarts un deputāts Dukurs ir iesnie-
guši priekšlikumus pantu strīpot. Sociālās likum-
došanas kommisijā šis priekšlikums ir noraidīts un
man jāizsakās pret to.

Tālāk deputāts Leikarts ir iesniedzis priekšli-
kumu strīpot arī 6. pantu. Šispriekšlikums sociālās
likumdošanas kommisijā nav apspriests, un par to
es atsauksmi nevaru dot.

Tālāk deputāti Dukurs un Lapiņš ir iesnieguši
priekšlikumu strīpot 1. panta pēdējo nodalījumu. Šis
priekšlikums sociālas likumdošanas kommisijā ir ap-
spriests, un sociālās likumdošanas kommisijā ir iz-

teikusies pret toTā tad man ari jāizsakās pret to.
Talak deputāts Dukurs iesniedzis jaunu 2. pan-

tu, kurš ienes jaunu principu šinī likumā — kā arī
tiem, kuri ir nodrošināti ar nekustamiem īpašumiem
un _ citādiem ienākumiem, valsts dienests jāatstāj.
Arī šis priekšlikums sociālās likumdošanas kommi-
sijā ir apspriests, bet vairākumu nav dabūjis, tādēļ
arī man jāizsakās pret to.

J, Vinters ir iesniedzis priekšlikumu samazināt
2.panta likmi no_ 350 latiem uz 250' latiem. Ari šis
priekšlikums sociālās likumdošanas kommisijā ir ap-
spriests un noraidīts, tāpēc man jāizsakās pret to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
pāreja uz_ pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Ari nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vien-
balsīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
-Likums par aizliegumu vienam darbiniekam ieņemt vai-

rākas no valsts vai pašvaldības līdzekļiem algotas vietas."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie likuma
virsraksta neviens neveļas? Likuma virsraksts nāk
nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret likuma
virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Arī nav. Likuma virsraksts, vienbalsīgi pieņemts. —
Ludzu nolasīt 1. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
_ ,.Personas , kas ieņem algotu vietu valsts, valsts autonomo

uzņēmumu vai pašvaldības dienestā, vai tādu uzņēmumu un
iestāžu dienestā, kas uz likuma vai noteikumu pamata saņem

# Āl)6.

pastāvīgu piemaksu vai' pabalstu no valsts vai pašvaldības, pil-
nu atalgojumu varsaņemt tikai vienā vietā pēc pašu izvēles,
bet citās vietās, kā arī par papildu vai blakus nodarbošanos
vai atsevišķu pienākumu izpildīšanu tās var saņemt ne vairāk
kā 25% no atalgojuma pamatvielā.

Piezīme. Ja darbinieks izpilda tikai daļu no attiecīgā die-
nesta nozarē parastu pienākumu komplekta vai strā-
dā nepilnu darba laiku un pamatvielā saņem attie-
cīgi samazinātu algu, tad citās vietās, kā arī par
blakus, papildu vai atsevišķiem pienākumiem viņš
var saņemt algas starpību līdz pilnai normālai algai
un vēl 25% virs tās. Jautājumu, kāda alga attiecī-
gam darbiniekam uzskatāma par normālu, izšķir in-
strukcija. "

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. panta
neviens nevēlas? Pie 1. panta iesniegti priekšlikumi.

Deputāts R. Dukurs, liek priekšā —
1. panta 4. rindiņā strīpot vārdu „pilnu"; tāpat 1. pantā

strīp_ot beigu daļu, sakot ar vārdiem „bet citās vietās" līdz
beigām.

Deputāts R. Lapiņš liek priekšā —
1. pantā otro pusi pēc vārdiem „pēc pašu izvēles" — strī-

pot, bet 1. panta piezīmes beigu daļā pēc vārdiem «līdz pilnai
normālai algai" likt vārdus: „Ls 300.— apmērā", un pārējo
strīpot.

Deputāts P. Leikarts liek priekšā —
1. pantu papildināt ar sekojošo 2. piezīmi: „Saeimas de-

putāti un valsts augstākie ierēdņi nevar saņemt papildu at-
algojumu par kommisiju sēdēm.".

Deputātu Lapiņa un Dukura priekšlikumi par 1.
panta beigu nodalījuma strīpošanu sakrīt. Balsoša-
nas kartība būs šāda: deputāta Dukura priekšli-
kums — 4. rindiņā strīpot vārdu «pilnu" — nāks no-
balsošanā kā pirmais; pēc tam nāks nobalsošanā
deputāta Lapiņa un Dukura priekšlikums par panta
beigu daļas strīpošanu; tālāk nāks nobalsošanā de-
putāta Leikarta priekšlikums — pieņemt jaunu 2. pie-
zīmi; pēc tam nāks nobalsošanā deputāta Lapiņa
priekšlikums — pēc vārdiem «līdz pilnai normālai al-
gai" likt «Ls 300.— apmērā", pārējo strīpot; pēc tam
nāks nobalsošanā 2. piezīme. — Sākam balsot!

Lieku vispirms uz balsošanu deputāta R. Dukura
priekšlikumu —

1. panta 4. rindiņā strīpot vārdu „pilnu".
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Dukura

priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Dukura priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas no balsošanas. Par deputāta
Dukura priekšlikumu nodotas 29 balsis, pret to nav
nevienas, atturējušies 47. Tas noraidīts. —

Tagad nāk nobalsošanā deputāta R. Dukura
priekšlikuma otrā dala,kas sakrīt ar deputāta R. La-
piņa priekšlikuma pirmo daļu —

strīpot 1. panta beigu daļu, sākot ar vārdiem „bet citās
vietas" līdz beigām.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputātu Dukuri*
un Lapiņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret deputātu Dukura un Lapiņa priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par depu-
tātu Dukura un Lapiņa priekšlikumu nodotas 33 bal-
sis, pret tonav nevienas, atturējušies 48. Deputāta
Dukura priekšlikuma otrā daļa un līdz ar to depu-
tāta Lapiņa priekšlikuma pirmā daļa noraidīta. —

Tagad nāk_ nobalsošanā deputāta R. Lapiņa
priekšlikuma otrā daļa —

piezīmē beigu daļā pēc vārdiem «līdz pilnai normālai al-
gai" likt vārdus: „Ls 300 apmērā", pārējo strīpojot.

Lieku deputāta Lapiņa priekšlikuma otro daļu uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par depu-
tāta Lapiņa priekšlikuma otro daļu, Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret deputāta Lapiņa priekšliku-
ma otro daļu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Par deputāta Lapiņa priekšlikuma otro daļu
nodotas 32 balsis, pret to nav neviena, atturējušies
46. Deputāta Lapiņa priekšlikuma otrā daļa atkrīt. —
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Tagad nak nobalsošana deputāta P. Leikarta
priekšlikums —

1. pantu papildināt ar sekojošo 2. piezīmi: „Saeimas depu-
tāti un valsts augstākie ierēdņi nevar saņemt papildu atalgoju-
mu par kommisiju sedem.".

Lieku šopriekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta P. Leikarta priekšli-
kumu. Tikai 6 balsis. Nepietiekošs balsu skaits, Šis
priekšlikums atkrīt. —

Nobalsošanā nāk 1. pants kommisijās redakcijā.
Ludzu pacelties tos,_kas ir pret 1. panta pieņemšanu
kom-misijas redakcija. Tagad lūdzu pacelties tos,kas
ir par 1. panta pieņemšanu kommisijās redakcijā.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par 1. pantu kommisijās redakcijā nodotas 69 balsis,
pret — 7 balsis. 1. pants kommisijās redakcijā pie-
ņemts. — 2. pants.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Ja 1. pantā norādītā dienestā vienā un tai pašā laikā

kalpo vīrs un sieva, pie kam viens no viņiem izpelnī mēnesī
ne mazāk ka Ls 350.— (atskaitot krizes laika atvilkumus un
nomaksu pensiju un bezdarba apkarošanas fondā)', tad otram
ģimenes loceklim nav tiesības ieņemt algotu amatu 1. pantā

minētas iestādes."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 2. panta vārdu
neviens neveļas.

Deputāts E. Rimbenieks iesniedzis šādu jaunu 2.
panta redakciju:

„Ja 1. pantā norādītā dienestā vienā un tanī pašā laikā
kalpo vīrs un sieva, pie kam viens no tiem saņem ne mazāk
kā Ls 200.— mēnesī, tad normālu algu var saņemt tikai viensno viņiem, bet atalgojums otram samazināms par 50%. Tāpat
atalgojums, par 50% samazināms, vienam no bijušiem laulātiem,
ja tie dzīvo kopa un kalpo 1. pantā norādītā dienestā."

Deputāts J. Vinters- liek priekšā —
2. pantā „Ls 350i—" atvietot ar „Ls 250.—".
Deputāts P. Leikarts liek priekšā —
2. pantā „Ls 350.—" vietā likt „Ls 150.—".
Deputāte B. Pīpiņa liek priekšā —
2. pantam pievienot sekojošo piezīmi: „Šā panta notei-kumi neattiecas uz darbiniekiem un darbiniecēm, kas ieguvuši

ieņemamam amatam piemērotu aroda izglītību.".
Balsošanas kārtība būs sekojošā: vispirms nāks

nobalsošanā deputāta Rimbenieka 2. panta jaunais
teksts; ja to pieņems, atkritīs visi pārlabojumi kom-
misijas teksta; ja to noraidīs, nāks nobalsošanā pēc
kārtas iesniegtie pārlabojumi: vispirms deputāta Vin-
tera, tad deputāta Leikarta un beidzot deputātes Pī-
piņas pārlabojums; pec tam nāks nobalsošanā 2.
pants, vai nu pārlabota, vai komimisijas redakcijā. —

Lieku uz balsošanu deputāta E. Rimbenieka 2.
panta jauno tekstu. Referents izsacījās pret to. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par deputāta Rimbenieka 2.
panta jauno redakciju. Par deputāta Rimbenieka 2.
panta jauno redakciju nodotas tikai 23 balsis. Nepie-
tiekošs balsu skaits. Deputāta Rimbenieka 2. panta
jauna redakcija atkrīt. —

Tagad nak nobalsošanā deputāta J. Vintera
priekšlikums —

Ls 350.— atvietot ar Ls 250.—.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Vintera
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Vintera priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts: par
deputāta Vintera. priekšlikumu nodots 30 balsu, pret
— 1 balss, atturējušies 40. Deputāta Vintera priekš-
likums noraidīts, —

Tagad nāk nobalsošanā deputāta P. Leikarta
priekšlikums —

Ls 350.— vietā likt Ls 150.—.
Krājumā Saeimas Stenografi:
birojā Rita. Saeimas jaukumā.

Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta Leikarta
priekšlikumu. Par deputāta Leikarta priekšlikumu
nodota tikai 1 balss. Nepietiekošs balsu skaits. Tas
atkrīt. —

Tagad nāk nobalsošanādeputātes B. Pīpiņas ie-
sniegta 2. panta piezīme. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputātes Pīpiņas 2. panta piezīmes pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputātes Pī-
piņas 2. panta piezīmi. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Balsošanas rezultāts: par deputātes Pī-
piņas 2. panta piezīmi nodotas 28 balsis, pret — 39
balsis, atturas 8. Tā noraidīta, —

Nobalsošanā nāk 2. pants kommisijās redakcijā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu
kommisijās redakcijā. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par 2. pantu kommisijās redakcijā. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par 2.
pantu kommisijās redakcijā nodotas 63 balsis, pret
— 10 balsu. 2. pants pieņemts kommisijās redak-
cija. —

Tālāk deputāts R. Dukurs liek priekšā —
ievest jaunu 2. pantu: ,.Personas, kuru ienākumi no kapi-

tāliem, īpašumiem, pensijām, pabalstiem, tirdzniecības un ci-
tiem uzņēmumiem nodrošina eksistences minimumu, nevar ie-
ņemt algotu vietu valsts, valsts autonomo uzņēmumu vai paš-
valdības dienestā.".

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Dukura priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Du-
kura priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Par
deputāta Dukura priekšlikumu nodotas 26 balsis, at-
turējušies — 47. Tas noraidīts. — Lūdzu nolasīt 3.
pantu.

Sekretārs J.Kauliņš:
..Izņēmuma gadījumos, kad vairāku vietu izpildīšanu sa-

vienošana ir nepieciešama no valsts vai dienesta interešu vie-
dokļa, Ministru kabinets var atļaut attiecīgam darbiniekam ie-
ņemt vel citu vietu ar atalgojumu, kas pārsniedz 1. pantā no-
teikto normu.

Tāpat Ministru kabinets var pielaist izņēmumus no 2. pan-
ta, ja abi tur minētie darbinieki ir tādi speciālisti, kuru atvie-
tošana kaitētu dienesta interesēm, kā arī gadījumos, kad abiem
-darbiniekiem obligātoriski jādod dienesta dzīvoklis,, bet dzī-
vokļa ierādīšana citai personai telpu trūkuma dēl nav iespē-
jama."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 3. panta
neviens nevēlas? — Deputāti R. Dukurs, P. Leikarts
un R. Lapiņš liek priekšā —

3. pantu strīpot.

Likšu šo priekšlikumu uz balsošanu. Ja to pie-
ņems, 3. pants būs strīpots, Ja noraidīs — 3. pants
bus pieņemts kommisijās redakcijā. Lieku šo priekš-
likumu — pantu strīpot — uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par 3. panta strīpošanu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret 3. panta strīpošanu.
Tādu nav. Kas atturas? Par šo priekšlikumu no-
dotas 36 balsis, pret — 47 balsis. Tas noraidīts. Līdz
ar to 3. pants pieņemts kommisijās redakcijā. — Lū-
dzu nolasīt 4. pantu.

Sekretārs J.Kauliņš:
„Likutni, Ministru kabineta lēmumi, dienesta noteikumi un

līgumi, kuri runā pretim šim likumam, nav spēkā."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 4. panta
neviens nevēlas? —Pie 4. panta deputāti E. Erhards,
A. Vaivods u. c. iesnieguši priekšlikumu —

4. pantu papildināt ar sekojošo tekstu: „Vēlētām perso-
nām pec viņu pilnvaru izbeigšanās ir tiesība iestāties atpakaļ
savā iepriekšējā valsts vai pašvaldības štata amatā."

Likšu vispirms uz balsošanu šo priekšlikumu;
pectam nāks nobalsošanā 4. pants — vai nu pārla-
botā veidā, vai kommisijās redakcijā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par deputāta Erharda u. c. iesniegto

41



l2&3 Latvijas Republikas IV Saeimas VI sesijas 30. sēde 1933. gada 6. jūlijā. 128-*

priekšlikumu. Acīm redzams vairākums. Tas pie-
ņemts. — Nobalsošanā nāk 4. pants pārlabotā veidā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu
pārlabota veidā. Kas atturas ? Tādu nav. 19 bal-
sojot pret, 4. pants pārlabotā veidā pieņemts. — Lū-
dzu nolasīt 5. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:..Instrukciju šā likuma piemērošanai izdod Ministru ka-
binets."

PriekšsēdētājsP. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? 5. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 5. panta pieņemšanu, Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 5. pants vienbalsīgi pieņemts.
— Ludzu nolasīt 6. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Šis likums pastāv līdz 1934. gada 31. martam."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Deputāts P. Leikarts liek priekšā —

6. pantu strīpot.
Lieku deputāta Leikarta priekšlikumu uz balso-

šanu. Ja deputāta Leikarta priekšlikumu pieņems,
6. pants bus noraidīts; ja deputāta Leikarta priekš-
likumu noraidīs, bus pieņemts 6. pants kommisijās
redakcija. Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Leikarta priekšlikumapieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret deputāta Leikarta priekšliku-
ma pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Par de-
putāta Leikarta priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret
to nav nodota neviena balss, atturējies — 41. Depu-
tāta Leikarta priekšlikums noraidīts un līdz ar to 6.
pants pieņemts kommisijās redakcijā. — Nobalsoša-
na nak likums visuma. Iesniegts priekšlikums —

likumu par aizliegumu vienam darbiniekam ieņemt vairā-
kas no valsts vai pašvaldības līdzekļiem algotas vietas visumā
nobalsot aizklāti.

(Saucieni no vietām: «Kas parakstījuši?") Pa-
rakstījuši deputāti V. Vestermanis, S. Trofimovs, V.
Pusuls, V.Firkss u. c. (Sauciens no vietas: «Rokas
puišiļ") Ludzu izdalīt zīmītes. — Balsošanas kārtī-
ba, bus šāda: tie, kas balso par likumu visumā, at-
stāj uz zīmītes — «par"; kas balso pret, atstāj uz zī-
mītes — «pret"; kas atturas, atstāj — «atturas";
baltas zīmītes uzskatīs par nederīgām. — Vai visi
ir saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes izpildītais? Lū-
dzu salasīt zīmītes! — Vai visi zīmītes nodevuši?
Jaunas zīmītes netiek pieprasītas. Lūdzu saskaitīt
zīmītes! Balsošanas rezultāts: pavisam izdalīts 90
zīmīšu, tik pat daudz saņemts atpakaļ; par likumu vi-
suma nodotas 33 balsis, pret to nodots 50 balsu, at-
turējušies 3, nederīgas 4 zīmītes. Likums visumā
noraidīts. —

Finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommīisijas
referents A. Zaķis iesniedzis priekšlikumu —

uzņemt šīs sēdes dienas kārtībā pārgrozījumu nodokļu
nolikuma,

kas var notikt vienīgi tad, ja neviens Augstā na-
ma deputāts neceļ iebildumus. Iebildumu nav?
(P. Leikarts no vietas: «Ir iebildumi!") Deputāts
Leikarts ceļ iebildumus. Tas atkrīt. —

3. dienas kārtības punkts — valsts bu-
džets 1933./34. saimniecības gadam, pār-
ejas formulas. Referents J. Birznieks. — Pavisam
iesniegtas 15 budžeta kommisijās pārejas formulas un
48

^
deputātu pārejas formulas. Vispirms nāks nobal-

sošana budžeta kommisijās iesniegtās pārejas formu-
las. Vai Augstais nams vēlas, lai tās nolasītu ? (Bal-
sis: «Nav vajadzīgs!") Tas netiek pieprasīts, —
Budžeta kommisijās 1. pārejas formula.

(Saeima nolemj uzdot valdībai: izstrādāt un iesniegt Sa-
eimai_ attiecīgus likumprojektus par notāru un tiesu izpildītāju
pārvēršanu par valsts darbiniekiem ar noteiktu mēneša algu.)

Pie budžeta kommisijās 1. pārejas formulas
vārds deputātam Bachmanim.

_K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti
godātie tautas vietnieki! Budžeta kommisijās pie-
ņemtaspirmasparejas formulas mērķis ir pārveidot
visu mušu notariāta un arī tiesu izpildītāju darbību.
Sakara ar to mums īsu

^
brīdi jāpakavējaspie agrākās

Krievijas valdības laika izstrādātā likumprojekta par
notariāta nolikuma jauno redakciju, ko gatavojās iz-
dot 1903. vai arī 1893. gadā — gadu es vairs neat-
ceros. Tai laika dienas kartībā bija jautājums, vai
valdība varētu parādīt_ lielāku pakalpojumu ar algotu
notāru, vai kad šonotāru ņemtu apgabaltiesas sastā-
va, uzskatot viņu par piederošu pie apgabaltiesas,
pie kam viņa atalgojumu nosacītu pēc paša darba,
pec aktu veidiem:, pēc pakalpojumiem, ko notārs iz-
pilda uz privātpersonu uzaicinājumu.

Pie likumprojekta Krievijā strādāja ļoti daudz.
Plaša kommisijā ievāca padomus no notāriem un tie-
su iestādēm, un gala slēdziens bija tāds, ka Krievi-jas galvenie tiesu darbinieki un arī lietpratēji atzi-
na — un diezgan vienprātīgi — ka notāru nevar al-got no valsts kases._ Neraugoties uz to, mazo pilsētu
notāri Krievija vispār lūdza valdību, lai viņiem dotu
algu, bet valdība pašu pilsoņu interesēs nāca pie slē-
dziena, ka tas būtu pilsoņiem neizdevīgs stāvoklis.
Kadeļ? Luk, tādēļ, ka notāra amats ir tāds amats,
kas prasa notāra zināšanas un bez tam vēl sevišķu
laipnību uti pakalpojumu no notāru puses ar nepie-
ciešamiem padomiem tādiem 1klientiem, kas ir maz
attīstīti, kas nevar griezties- pie advokāta vai citu
juristu palīdzības, bet griežaspie notāra un lūdz viņa
pakalpojumus. Ja notārs bus algots darba spēks,
viņš vienkārši ierobežos savu darba laiku ar noteik-
tam stundām un prasīs no katra klienta, lai tas pats
pasaka, kas vajadzīgs viņa darbā, viņa darījumā. Te
nujr tāds stāvoklis: ja pie notāra griežas līguma slē-
dzēji, ja nav advokatapakalpojuma, ja līgumu nav
sastādījis pec vajadzīgās formas- advokāts vai cits
lietpratējs, līgumslēdzēji prasa notāram- padomu, kā
šo līgumu sastādīt par labu vienai un otrai pusei —
pilnīgi bezpartejisku un pareizu līgumu. Gadījumā,
ja notārs pie darba bussaistīts ar savu peļņu, ko
maksa klients, viņš strādās ar lielu uzcītību, dos vie-
nu otru. padomu un vadīs visu lietu, neņemdams par
to_ nekādu atsevišķu piemaksu. Turpretim, ja notārs
bus nostādīts uz algu, tad viņš kuru katru brīdi lī-
guma slēdzējiem varēs pateikt: «Nāciet pie manis
ar skaidriem1priekšlikumiem1, ar skaidru, noteikti for-
mulētu līgumu. Tikai tad _es varēšu to apliecināt.
Man gar jūsu lietu nav nekāda daļa. Es jūsu saistī-
bas negribu pats iejaukties."

Kas tad beigu beigās iznāk? Klientam- jāet pie
lietpratēja, pie advokāta, lai sastādītu gatavu darī-
jumu, gatavu līgumu. Tas savukārt prasīs lielus iz-
devumus. Saprotams, ja būs atrasts labs advokāts,
kas bus bezpartejisks, tas sastādīs bezpartejisku lī-
gumu, bet ja advokāts būs ieinteresēts aizstāvēt kā-
du citu pusi, tad šis partejiskais jurists līgumu no-
slēgs nevajadzīgu vai, sliktu: vienai pusei tas būs par
labu, bet otrai pusei par sliktu. Būs pilnīgs beziz-
ejas stāvoklis.

Minētie gadījumijāda, ka labākais būtu, ja pats
notārs būtu ieinteresēts, lai darījums tiktu pie viņa
noslēgts, lai viņš pelnītu taksē noteikto ierobežoto
mazo atalgojumu un pie tanī pelnītu šo atalgojumu
tieši no paša klienta, kuram viņš izdarījis pakalpoju-
mu, palīdzēdams sastādīt līgumu bez cita jurista pa-
doma.
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Vel sarežģītāks stāvoklis rastos-, kad būtu jāsa-
stāda akts nāves gadījumam, testaments, mantinieka
iecelšanas līgums u. t. _t. Šinīs gadījumos bieži vien
nāves stunda, kad notāru aicina darbā, ja slimnieks
ir bezspēcīgs vai arī vecuma dēļ neprot savu gribu
formulēt, valsts algots notārs aiz formāliem iemes-
liem viegli var atteikties, aizrādīdams, ka slimais vai
arī cilvēks, kas neprot formulēt savu vēlēšanos, nav
pareizi izteicis nosacījumus, kādus varētu rakstīt te-
stamenta vai cita darījuma nāves gadījumam. No-
tārs var pateikt, ka viņam nav tiesība iejaukties tā-
dos aktos, lai saka_ skaidri, kāda ir noteikta griba,
tad viņš varēs sastādīt testamentu. Šeit, saprotams,
bus jācieš tikai tiem, kas grib rakstīt testamentu,
mantimeka iecelšanas akti, vai kodicillu. Šie cil-
vēki bus spiesti griezties pie jurista, lai viņiem sa-
stādītu testamenta vai citu projektu. Notāram ne-
var pārmest, ja viņš saka: «Es nevaru sastādīt te-
stamentu, tapec ka klients neprot izteikt savus no-
teikumus." Notārs arī pateiks: «Man nav brīv ie-
jaukties testamenta tekstā vai mantas novēlētāja
griba." Radīsies liekas jukas. Tāpēc Krievijā, sa-
stādot likumprojektu, atzina par vēlamu noteikt no-
tāriem stingru maksu pēctakses, tomēr paredzot, lai
šo darbu atalgo paši klienti.

Izejot no viedokļa .ka algots notārs nekad ne-
ies klientam pats palīga, ka klientam būs jāgriežas
pie jurista, kas prasīs vairāk izdevumu, un viss sma-
gums gulsies uz klientu, Krievijā noraidīja notāru al-
gošanu no valsts puses,_atstājot likumā noteiktu taksi,
kuru kontrole_ augstākas tiesu iestādes. Lai tomēr
notāri praktizētu kā amatpersonas,kuras tiesa stingri
kontrole, viņus pieskaitīja apgabaltiesas sastāvam
tikai ar noteikumu, lai viņi nesaņem no valsts algu,
bet saņem no klienta maksu pēc takses.

Kas zīmējas uz tiesu izpildītājiem, tad šis jautā-
jums jau vairākkārt ir debatēts_ juridiskā kommisijā.
Arī juridiskas kommisijās vairākums atzina, ka ja
tiesu izpildītājus nostādīsim uz algu, tad viņi varbūt,
atteiksiesjabpratigi nakts laikā vai vispār ārpus dar-
ba stundām izpildīt savu klientu lūgumu, viņi strā-
dās tikai noteiktas darba stundas. Ja tiesu izpildītā-
jam vajadzēs, varbūt, uzlikt aizliegumu cilvēka nau-
das makam dzelzceļa vagonā nakts laikā, viņš varēs
atrunāties, ka viņa darba stundas beigušās. Juri-
diska kommisijā nepielaida stāvokli, ka tiesu izpildī-
tāji tiek algoti no valsts, kaut gan bija ari tādi tiesu
izpildītāji, kas paši velējas, lai valsts viņiem maksātu
algu. Ņemot vēra, ka šie divi amati ir tādi, kas. pašu
klientu deļ ir labāk nostādīti, jaamatu izpildītāji, paši
ir ieinteresēti, unj'a tiesu iestādes viņus tikai kontro-
le, ka ari kontrolē viņu taksi, šo pārejas formulu nav
iespējams pieņemt.

Progresīvā apvienība balsos- pret šo pārejas for-
mulu un uzaicina Augstā nama locekļus balsot pret
budžeta kommisijās 1. pārejas formulu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Budžeta kommisijās
1. pārejas formula nak nobalsošana. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret budžeta kommisijās 1. pārejas for-
mulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par budžeta kommisijās 1. pārejas formulas pieņem-
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tā-
du nav. Balsošanas rezultāts: par budžeta kommi-
sijās 1. pārejas formulu nodotas 45 balsis, pret to no-
dots 17 balsu. Tā pieņemta. —

Deputāti J. Pommers, A. Budže, A. Dzenis, V.
Šlakans u. c. iesnieguši priekšlikumu —

liekam priekšā runas laiku par pārejas tormulām saīsināt
uz 5 minūtēm.

(Saucieni: «Par daudz -- uz 3 minūtēm!")
Vardu pie šī priekšlikuma neviens nevēlas? Lieku

to uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta JPommera u. c. priekšlikuma pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta J.
Pommera u. c. priekšlikuma pieņemšanu. Beidzot
lūdzu paceltiestos, kas atturas. Balsošanas rezul-
tāts: par deputāta J. Pommera u. c. priekšlikumu no-
dotas 47 balsis, pret — 26 balsis, atturējies 1. De-
putāta J. Pommera u. c. priekšlikums pieņemts; ru-
nas laiks par pārejas formulām saīsināts uz 5 minū-
tēm. — Ludzu deputātu kungus pēc iespējas palikt
savas vietas, lai nebūtu pārpratumu, jo pārejas for-
mulas netiek nolasītas! —

Budžeta kommisijās 2. pārejas formula.
(pārstrādāt un izdarīt grozījumus un papildinājumus valsts

civildienesta nolikuma 42. pantā par cietumu uzraugu un ie-rēdņu atsvabināšanu no īres maksas par ierādītiem valsts dzī-vokļiem;)
Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,

kas ir pret budžeta kommisijās 2. pārejas formulu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par budžeta kom-
misijas 2. pārejas formulu. Tikai 2 balsis! Tā no-raidīta. —

Budžeta kommisijās 3. pārejas formula,
(saskaņā ar likuma par pensijām 11. panta piezīmi ievie-tot cietumu, uzraugus, pavadoņus un administrācijas ierēdņus

sevišķi nelabvēlīgu un veselību bojājošu darbu (amatu) sa-raksta;)
Vārdu neviens nevēlas? Lieku to uz balsošanu.

Ludzu pacelties tos, kas ir pret budžeta kommisijās3. pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos, kasir par budžeta kommisijās 3. pārejas formulu. Par
budžeta kommisijās 3. pārejas formulu nodots tikai
10 balsu. Nepietiekošs balsu skaits. Tā noraidīta. —

Budžeta kommisijās 4. pārejas formula.
(paplašināt valsts uzturamo pamatskolu- tīklu tanīs Latvi-jas apvidos, kur pašvaldību budžetu sabalansēšana visgrūtā-kā;)

Vārdu pie 4. pārejas formulas neviens nevēlas?
Lieku to uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir
pret budžeta kommisijās 4. pārejas formulu. Tādunav. Kas atturas? Nav. Budžeta kommisijās 4.
pārejas formula vienbalsīgi pieņemta. —

Budžeta kommisijās 5. pārejas formula.
(atļaut visās_valsts mācības iestādēs (vidusskolās, arod-skolas un augstākas mācības iestādēs) mācības naudu nomak-sāt pa daļām vairākos termiņos;)
Vārdu neviens nevēlas ? Lieku to uz balsošanu.

Ludzu pacelties tos, kas ir pret budžeta kommisijās
5. pārejas formulu. Tadunav. Kas atturas? Nav.
Budžeta kommisijās 5. pārejas formula vienbalsīgi
pieņemta. —

Budžeta kommisijās 6. pārejas formula.
(pašvaldību pamatskolu ugunsdrošu ēku celšanai būvko-kus izsniegt no valsts mežiem par ?e takses cenas, grozot at-

tiecīgos likumus;)
Vārdu neviens nevēlas? Lieku to uz balsošanu.

Ludzu pacelties tos, kas ir pret budžeta kommisijās
6. pārejas formulu. Tadunav. Kas atturas? Nav.
Budžeta kommisijās 6. pārejas formula vienbalsīgi
pieņemta. —

Budžeta kommisijās 7. pārejas formula.
(izstrādāt un iesniegt Saeimai grozījumus nodokļu noli-

kuma, paredzot, ka ienākuma, tirdzniecības-rūpniecības un ne-
kustamas mantas nodoklis maksājams 12 termiņos līdzīgi kri-
zes apkarošanas nodoklim, bet ne mazāk kā 5 lati vienā ter-miņā;)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku to uz balsošanu.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret budžeta ko-mmisijas
7. pārejas formulu. Tadu nav. Kas atturas? Nav.
Budžeta kommisijās 7. pārejas formula vienbalsīgi
pieņemta. —

41*
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Budžeta kommisijās 8. pārejas formula.
(izstrādāt un iesniegt Saeimai grozījumu nodokļu noliku-

ma 7. pielikumā, lai starp dažādām skaidras peļņas grupām un
nodokļa normām būtu panākta izlīdzināšanas, t. i. izzustu līdz-
šinējā krasā pāreja;)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku to uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret budžeta kommisijās
8. pārejas formulu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Budžeta kommisijās 8. pārejas formula vienbalsīgi
pieņemta. —

Budžeta kommisijās 9. pārejas formula.
(izsrādāt un iesniegt Saeimai progresīvā ienākuma nodok-

ļa likuma grozījumu, lai visiem algas darbiniekiem no viņu ie-
nākumiem no darba algas pie ienākuma nodokļa aprēķināšanas
atskaitītu līdzšinējo 40% vietā 60%;)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku to uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret budžeta kommisijās
9. pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par budžeta kommisijās 9. pārejas formulu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
budžeta kommisijās 9. pārejas formulu nodotas 48
balsis, pret — 29 balsis. Tā pieņemta. —

Budžeta kommisijās 10. pārejas formula.
(turpmāk spirta dedzināšanu izdarīt valsts un kooperatīvu

sabiedrību dedzinātavās, noorganizējot kartupeļu audzētāju
kooperatīvus;)

Vārdu neviens nevēlas ? Lieku to uz balso-
šanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret budžeta kom-
misijas 10. pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par budžeta kommisijās 10. pārejas for-
mulu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
budžeta kommisijās 10. pārejas formulu nodots 30
balsu, pret — 39 balsis, atturējušies — 2. Tā norai-
dīta. —

Budžeta kommisijās 11. pārejas formula.
(reģistrējot bezdarbniekus, nešķirot tos fiziskā un intelli-

ģentā darba darītājos, tāpat raudzīties, lai neviens neatteiktos
no viņa fiziskām spējām piemērota darba;)

Vārdu neviens nevēlas? Lieku to uz balsoša-
nu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret budžeta kommii-
sijas 11. pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par
budžeta kommisijās 11. pārejas formulu. Par bu-
džeta kommisijās 11. pārejas formulu nodotas 43 bal-
sis, pret — 10 balsu, atturējies — 21. Tā pieņemta. —

Budžeta kommisijās 12. pārejas formula.
(izstrādāt un iesniegt Saeimai grozījumus likumā par

zvejniecības veicināšanas fondu (lik. kr. 1932. g. 231), atceļot
5% iemaksas no ievesto siļķu vērtības;)

Vārds referentam.
Referents J. Birznieks: Deputātu kungi! 12.

pārejas formula varētu atkrist, ja būtu pieņemts li-
kuma grozījums, bet likuma grozījums ir pieņemts
tikai kommisijā! Varbūt, valdība varētu zivkopību
veicināt citādā veidā, tāpēc jābalso par šo pārejas
formulu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens vai-
rāk neveļas? Lieku uz balsošanu budžeta kommi-
sijās 12. pārejas formulu. Ludzu pacelties tos, kas
ir pret budžeta kommisijās 12. pārejas formulu. Kas
atturas? _ Nav. 5 balsojot pret, budžeta kommisi-
jās 12. pārejas formula pieņemta. —

Budžeta kommisijās 13. pārejas formula.
(izstrādāt un izdot noteikumus par valsts apdrošināšanas

nodaļu un valsts apdrošināšanas operācijām;)
Vārdu neviens nevēlas? Budžeta kommisijās

13. pārejas formula nak nobalsošanā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret budžeta kommisijās 13. pārejas
formulas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Budžeta kommisijās 13. pārejas formula vienbalsīgi
pieņemta. —

Budžeta kommisijās 14. pārejas formula.
(nokārtot ar mākslas akadēmiju jautājumu par to zīmēju-

mu un gleznu nodošanu valsts skolu aistētiskai izdaiļošanai,
kas ieskaitīti mākslas akadēmijas inventārā un akadēmijai nav
vajadzīgi;)

Vārdu neviens nevēlas? Budžeta kommisijās
14. pārejas formula nāk nobalsošanā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret budžeta kommisijās 14. pārejas
formulas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Budžeta kommisijās 14. pārejas formula vienbalsīgi
pieņemta. —

Budžeta kommisijās 15. pārejas formula.
(spert vajadzīgos soļus, lai sadalītu vietējiem bezzem-

niekiem Bebrenes muižas zemi, izņemot skolai vajadzīgo zemi.)
Vārdu neviens nevēlas? Budžeta kommisijās

15. pārejas formula nāk nobalsošanā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret budžeta kommisijās 15. pārejas
formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par budžeta kommisijās 15. pārejas, formulas
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Par budžeta kommisijās 15. pārejas formulu no-
dotas 49 balsis, pret — 15 balsu, atturējušies — 11.
Budžetakommis-ijas 15. pārejas formula pieņemta. —
Talak nak nobalsošanā Saeimas deputātu iesniegtās
pārejas formulas. Vai Augstais nams vēlas šo pāre-
jas formulu nolasīšanu? (Saucieni! no vietām1: «Nav
vajadzīgs! — Lūdzam nolasīt!") Tā kā es dzirdu
balsis, ka vēlas pārejas formulu nolasīšanu, tad de-
putātu iesniegtās pārejas- formulas tiks nolasītas. Lū-
dzu nolasīt 1. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai pazemināt cukura cenu par 15 santimiem

uz kilogramu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 1. pārejas for-
mulas vārds deputātam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Pie šīs pārejas
formulas sociāldemokrātu frakcija ir iesniegusi
priekšlikumu — papildināt šo pārejas formulu ar jau-
nu teikumu, kurā būtu teikts, ka tagadējās cietās la-
bības cenas jāsamazina. Pie tam šo samazinājumu
liek priekša izdarīt šādi: rudziem samazināt cenu par
Ls 3.60 kvintala, _atstājot 18 latu par kvintalu, kvie-
šiem — samazināt cenu par 6 latiem, atstājot 21 latu
par kvintalu. Šīs cenas ir tās, kuras vakar iesnie-
dza Kiršteina kungs, bet kuras netika pieņemtas. Mēs
tas esam formulējuši tikai citādākā veidā: nevis no-
teikt uz kādu skaitli, bet pazemināt par kādu skaitli.
Ja pieņems šo mušu pārlabojumu pie deputāta, Du-
kura iesniegtas pārejas formulas, tad labības cenas
1933. gada ražai bus jānosaka rudziem uz 18 latiem
un kviešiem — uz 21 latupar kvintalu.

Ta kā vakar pie balsošanas bija radies mazs
pārpratums, tad, lai to novērstu, mēs tagad liekam
priekša pieņemt mušu pārlabojumu, jo mēs gribam
panākt, lai labības cenas tiktu tūlīt pazeminātas un
līdz ar to attiecīgi pazemināta maizes cena.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. pārejas
formulas vairāk neviens nevēlas? Pie 1. pārejas
formulas deputāti R. Dukurs un L Breikšs iesnieguši
pārlabojumu, kas skan:

«Papildināt R, Dukura pārejas formulu (Nr. 1) ar sekojo-
šo teikumu: „, tagadējo rudzu cenu par Ls 3.60 uz kvintalu
un kviešu cenu par Ls 6— uz kvintalu"."

Vispirms likšu uz balsošanu šo papildinājumu
par maizes labības — rudzu un kviešu— cenām. Pēc
tam na_ks_ nobalsošana deputāta Dukura pārejas for-
mula tāda teksta, kāda tā novilkta. Lieku, tagad uz
balsošanu deputātu Dukura un Breikša papildināju-
mu pie 1. pārejas formulas. Ludzu pacelties tos,kas
ir par deputātu Dukura un Breikša papildinājumu.
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Iagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputātu Du-
kura un Breikša papildinājumu. Beidzot lūdzu pa-celties tos, kas atturas. Par deputātu Dukura unBreikša papildinājumu nodotas 42 balsis pret — 35balsis, atturējušies 2. Tas pieņemts. — (Aplausi.)Tagad nak nobalsošana deputāta Dukura novilktaispriekšlikums. Ludzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Dukura- 1. pārejas formulu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret deputāta Dukura 1. pārejas
formulu, Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par deputāta Dukura 1. pārejas formulu nodotas 36
balsis, pret — 36 balsis, atturējušies 6. Tā noraidī-
ta, Ta tad 1. pārejas formula ir pieņemta tikai attie-
cība uz maizes labības cenām. — Pārejam uz 2. pār-
ejas formulu. Ludzu to nolasīt.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai un centrālai zemes ierīcības komitejaipec nomas līgumu notecēšanas vai anullēšanas sadalīt bez-

zemniekiem, saskaņā ar agrārās reformas likumu, valsts rīcībā
atstatos muižu centrus, kuri nav nepieciešami valsts mācības,
audzināšanas vai citam valsts iestādēm.

Kr.Bachmanis."
Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Pie 2. pārejas for-

mulas vārds deputātam: Bachmanim'.
_K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti

godātie tautas vietnieki! Polītiskās partijas savos
laikrakstos un sapulces arvien sola brīvības cīnītā-
jiem un bezzemniekiem sadalīt muižu centrus. Ta-
gad nu ir pienācis brīdis, kad tām savi solījumi būtu
jāizpilda. Manis iesniegta pārejas formula skan:
„Uzdot_ valdībai un centrālai zemes ierīcības komi-
tejai pec nomas līgumu notecēšanas vai anullēšanas
sadalīt bezzemniekiem, saskaņā ar agrārās reformas
likumu, valsts rīcība atstatos muižu centrus, kuri nav
nepieciešami valsts mācības, audzināšanas vai citām
valsts iestādēm." (Starpsaucieni: «Zinām, zinām,
pietiek!") Es lūdzu Augsto namu šo pārejas formulu
pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku 2. pārejas for-
mulu uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret
2. pārejas formulu. Tagad lūdzu; pacelties tos, kas
ir par 2. pārejas formulu. Acimredzot vairākums.
2. pārejas formula pieņemta. — Lūdzu nolasīt 3. pār-
ejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai ievadīt nriekšdarbus 2 mežsaimniecības

skolu atvēršanai Zemgale un Latgalē mežsargu sagatavošanai.
K. Kiršteins."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 3. pārejas
formulas neviens nevēlas. Kommisijā tā noraidīta.
Lieku touz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par 3. pārejas, formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 3. pārejas formulas pieņem-
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
3. pārejas formulu nodotas 32 balsis, pret — 36 bal-
sis, atturējušies 7. 3. pārejas formula noraidīta. —
Ludzu nolasīt 4. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai pakāpeniski pārņemt valsts rokās arī zā-

ģēto meža materiālu eksporta regulēšanu, iegādājoties nākošā
budžeta gadā vismaz vienu priekšzīmīgu koku zāģētavu.

K. Kiršteins."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 4. pārejas

formulas neviens nevēlas ? Kommisijā 4. pārejas for-
mula noraidīta. Lieku 4. pārejas formulu uz balso-
šanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 4. pārejas for-
mulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 4. pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par 4. pārejas
formulu nodots 30 balsu, pret — 47 balsis. 4. pārejas

formula noraidīta. — Ludzu nolasīt 5. pārejas for-
mulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai reorganizēt un papildināt mežu departa-

menta mežu izstrādāšanas aparātu kā centrā, tā uz vietām, lai
tas atbilstu pašreizējam ļoti plašām mežu izmantošanas ope-
rācijām un pārāk nepārpūlētu darbiniekus.

K. Kiršteins,"
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 5. pār-

ejas formulas neviens nevēlas? Kommisijā 5. pār-
ejas formula noraidīta. Lieku 5. pārejas formulu uz
balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par 5. pārejas
formulas pieņemšanu. Tikai 6 balsis. Nepietiekošs
balsu skaits._ 5. pārejas formula noraidīta. — Lūdzu
nolasīt 6. pārejas formulu. (Saucieni no vietām:
«Mes jau zinām-, nav jālasa!")

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai maksāt Rīgas tālsatiksmes telefona cen-

trāles darbiniekiem saskaņā ar budžetu pienākošās maksimālās
algas. j. Breikšs."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 6. pārejas
formulas neviens neveļas? Kommisijā 6. pārejas for-
mula noraidīta. Ludzu pacelties tos, kas ir par 6.
pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 6. pārejas formulas pieņemšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par 6. pārejas
formulas pieņemšanu nodots 30 balsu, pret — 47
balsis, atturējušies 2. 6. pārejas formula noraidīta. —
Ludzu nolasīt 7. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai uzlabot pasta-tēlefona palīga centrāļu

darbinieku stāvokli. J. Breikšs."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

veļas? Kommisijā 7. pārejas formula pieņemta. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret 7. pārejas formulu. Ta-
gad ludzu_pacelties tos, kas ir par 7. pārejas formulu.
Beidzot ludzupacelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Par 7. pārejas formulu nodots 40 balsu, pret —37 balsis, atturējušies 3. Vienāds balsu skaits. Lū-
dzu vēlreiz pacelties tos, kas ir pret 7. pārejas for-
mulu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 7. pār-
ejas formulu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas no balsošanas. Otrreizējā balsošanā par 7.
pārejas formulu nodotas 37 balsis, pret — 48 balsis,
atturējies 1. 7. oarejas formula noraidīta. — Lūdzu
nolasīt 8. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai pasta-tēlegrafa-tēlefona resora darbinie-

kus p-ielīdzinat atvaļinājumu braukšanas ziņā pa dzelzceļiem
dzelzceļu virsvaldes darbiniekiem. J. Breikšs."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Kommisijā 8. pārejas- formula noraidīta. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par 8. pārejas formulu. Ta-
gad ludzupacelties tos,kas Ir pret 8. pārejas formulu.
Beidzotludzu pacelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Tadu nav. Par 8. pārejas formulu nodotas 37
balsis, pret to nodotas 49 balsis. 8. pārejas formula
noraidīta. — Lūdzu nolasīt 9. pārejas- formulu,

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai atjaunot dzelzceļu darbiniekiem izmaksāt

agrākās resp. nepazeminatās kilometru maksas.
J. Breikšs."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? 9. pārejas formula kommisijā noraidīta. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par 9. pārejas formulu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret 9. pārejas for-
mulu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no bal-
sošanas. Tādu nav. Par 9. pārejas formulu nodo-
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tas 37 balsis.pret — 41 balss. 9. pārejas formula no-
raidīta. — Ludzu- nolasīt 10. pārejās formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai visus vagonu un lokomotīvju būves un

remonta darbus izpildīt tikai dzelzceļu darbnīcām.
J. Breikšs."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Deputāts P. Lejiņš iesniedzis priekšlikumu —

papildināt 10. pārejas formulu ar vārdiem „un Liepājas
kara ostas darbnīcām".

Kommisijā šis pārlabojums noraidīts. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta P. Lejiņa pārlaboju-
mu. Acīm redzams vairākums. Tas pieņemts, —
Tagad nak nobalsošanā 10. pārejas formula pārlabo-
ta veida. Ludzupacelties tos, kas ir par 10. nārejas
formulu parbbotā veidā. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas irpret 10.pārejas formulu pārlabotā veidā. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par 10. pārejas
formulu pārlabotā veidā nodotas 39 balsis, pret — 46
balsis. 10. pārejas formula pārlabotā veidā norai-
dīta. — Ludzu nolasīt 11. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai apvienot Latvijas sūtniecības Stokholmā

un Helsinkos. F. Menderis."
Prie_kšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 11. pārejas for-

mulas vardu neviens nevēlas? 11. pārejas formula
nāk nobalsošana. Kommisijā tā noraidīta. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par 11. pārejas formulas pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret 11.
pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts: par 11.
pārejas formulu nodotas 38 balsis, pret — 35 balsis,
atturējies 1. 11. pārejas formula pieņemta. — Lūdzu

olasit 12. pārejas formulu.
Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai likumoro-

jektu._kas dod ostas valdei tiesību uz likumā paredzētu laiku
aizturēt tādus kuģus vai citus neldošus līdzekļus, kas nodarī-
juši bojājumus kādam citam peldošam līdzeklim vai zveias ie-
rīcēm. K.Bachmanis."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 12. pār-
ejas formulas neviens nevēlas? Pie 12. pārejas for-
mulas deputāts J. Višņa liek priekšā —

12. pārejas formulas beigās nievienot klāt šādu jaunu tei-
kumu: ,.vai kuri nalikuši narādā darba algu jūrniekiem vai
transporta strādniekiem, vai apdrošināšanas nomaksas sakarā
ar notikušiem nelaimes gadījumiem".

Kommisijā 12. pārejas formula noraidīta. Vis-
pirms likšu uz balsošanu deputāta Višņas pārlabo-
jumu

^
Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta Viš-

ņas narlabojumu. Ta.ef.ad lūdzu pacelties tos, kas fr
oret denutata Višņas pārlabojumu. Beidzot lūdzu
sacelties tos. kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Višņas pnrlaboiu-mn nodotas 38 balsis, pret — 33
balsis Deputāta Višņas pārlabojums pieņemts. —
Tagad nak nobalsošanā 12.pārejas formula nārlabo-
ta veida. Ludzu oacplties tos. kas ir par 12. pār-
ejas, formulas pieņemšanu pārlabotā veidā. Tapad
Indzu pacelties tos. kas ir _pret 12. pāreias formulas
nieņemšanui pārlabotā veidā Beidzot lūdzu pacelties
tos. kas atturas Par 12. pārejas formulu pārlabotā
veida nodntas_ 38 balsis, pret — 32 balsis, atturēju-
šip s 9. 12. pārejas formula narlabotā veidā norai-
dīta. — Ludzu nolasīt 13. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai paaugstināt valsts kuģu strādnieku darba

algas līdz 1930. gada algu normām. O. Gulbis."
Priekšsēdētājs?. Kalniņš: Vārds par šo pār-

ejas formulu deputātam Gulbim.

O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija): No
balsošanas par iepriekšējo pārejas formulu redzējām,
ka tiem vīriem, kas ir arī kuģu īpašnieki, kā Zemga-
lam, Bļodniekarn, Mīlbergam, Skujeniekam u. c, pa-
visam neinteresē darba jūrnieku stāvoklis, bet viņi
gan aizstāv, pat ar visneģēlīgāko terroru rēderu, bur-
žuju intereses. Tagad ir jūrnieku streiks — par to,
lai zemas darba algas, ko viņi tagad saņem, paaug-
stinātu līdz 1930. gada darba algām; tāpēc mēs ie-
sniedzam šo pāreļas formulu, kas prasa paaugstināt
algas kuģu _kalpotajiem — jūrniekiem līdz 1930. gada
algu normām. Kā redzējām, 12. pārejas formula ti-
ka noraidīta, — tika noraidīta prasība izmaksāt al-
gu; mes neticam, ka šo pārejas formulu pieņems, bet
mes protestējam pret to terroru, kādu lieto, apspie-
žot jūrnieku streiku. Mēs, iesniegdami šo pārejas
formulu, protestējam pret to apspiešanu, kādu pie-
kopj rēderi pret jūrniekiem:. Šie apspiedēji sēd šeit
S_aeima, blakus tiem, kas ārpus Saeimas ir rēderi;
ta Zemgals, Blodnieks un citi ir rēderēju līdzīpašnie-
ki. Mes redzesirmka viņi nebalsos par jūrnieku dar-
ba algu paaugstināšanu. Arī šinī gadījumā mēs ne-
sagaidīsim, ka valdība aizstāvēs kuģu strādnieku-
jurnieku intereses. Ja arī pieņemtu šo pārejas for-
mulu, šī valdība, kurā_sēd rēderi, jūrnieku interesēs
neka nedarīs, kamēr jūrnieki paši viņu nepiespiedīs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: 13. pārejas formula
nak nobalsošana. Kommisijā to noraidīta. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par 13. pārejas formulu. Par
13. pārejas formulu nodotas tikai 27 balsis. Nepie-
tiekošs balsu skaits. Tā atkrīt. — 14. pārejas for-
mula.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot Zemkopības, ministrijai noteikt valsts algotiem ag-

ronomiem pastāvīgu darba vietu lauku- pagastos.
K.Bachmanis."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 14. pār-
ejas formulas neviens neveļas? Lieku to uz balso-
šanu, Kommisijā 14. pārejas formula noraidīta. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par 14. pārejas formulu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret 14. pārejas for-
mu^ Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
14. pārejas formulu nodotas 38 balsis, pret — 23 bal-
sis, atturējušies 9. 14. pārejas formula pieņemta. —
Ludzu, nolasīt 15.pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai spert attiecīgus solus zemnieku apgādā-

šanai ar būvmateriālu 1933./34. g. ziemas sezonā.
Krievu zemnieku frakcija: T. Pavlovskis, J.

Korņiļjevs, S. Trofimovs."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 15. pār-
ejas formulas neviens neveļas? Lieku to uz balso-
šanu. Kommisijā 15. pārejas formula pieņemta. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret 15. pārejas formulu.
Tadu nav. Kas atturas? _ Nav. 15. pārejas formula
vienbalsīgi pieņemta. Ludzu nolasīt 16. pārejas for-
mulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai Zemkopības ministrijas kārtējo izdevu-

mu § 43. paredzētos līdzekļus agronomiskai palīdzībai no Kur-
zemes lauksaimniecības centrālbiedrības pārvest uz Kurzemes
lauksaimniecības biedrību savienību, pie kam Kurzemes lauk-
saimniecības biedrību savienībai jāpārņem, par valsts līdzek-
ļiem algotie darbinieki.

E. Erhards, J. Lejiņš, T. Pavlovskis."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sternam.

J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais
nams! Līdz šim ir bijusi paraša visas agronomiskās
summas sadalīt jaubudžeta kommisijā. Kā redzam,
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šoreiz ir izņēmums. Vislielākie brīnumi man ir par
pirmo šīs pārejas formulas parakstītāju Erharda
kungu.

Kurzemniekiem ir divas agronomiskās biedrības
— Kurzemes lauksaimniecības centrālbiedrība kā
vecāka un savienība ka jaunāka. Abas šīs biedrības
ir_ ierosinājušas savā starpā apvienošanos un ir pie-
ņēmušas vienu kopīgu vienbalsīgu lēmumu, kas bija
mans ka Kurzemes lauksaimniecības centrālbiedrī-
bas priekšsēdētaja priekšlikums.

Šis priekšlikums bija tāds, ka mēs abas esam ar
mieru sasaukt pilnu biedru sapulci un izdarīt apvie-
nošanos bez kadiem_ noteikumiem, tikai ar to vienu
noteikumu, ka centrāla valde tiek vēlēta uz propor-
cionalitātes pamatiem. Šim priekšlikumam savienī-
ba piekrita, un par to tika pieņemts vienbalsīgs lē-
mums.

Tad nu mēs griežamies pie valdības ar lūgumu,
lai valdība to arī ievērotu un izdotu likumu, kas no-
teiktu, ka ne tikai Kurzemē, bet visā Latvijā šis jau-
tājums reiz par visām reizēm jāizlemj, un proti —
ka katra apgabalā var būt tikai viena centrālbiedrī-
ba, tikai lai centrālā valde tiktu vēlēta uz propor-
cionalitātes pamatiem'.

Pēcšīs vienošanās nāca deputāts Birznieka
kungs kā otrās centrālbiedrības valdes priekšsēdē-
tājs un piekritapriekšlikumam. Ja nu mūsu priekš-
likums nav ievērots, tad es lūdzu atstāt vismaz ta-
ga_dejo stāvokli. Šīm divām lauksaimniecības cen-
tralbiedrībam jauna apspriede nav bijusi. Tā tad šo-
reiz man tiešām jāsaka: ja Erhards, pretēji visiem
lēmumiem, pretēji visām apvienošanām, nāk ar pre-
tēju priekšlikumu, tad tas manī saceļ vislielāko iz-
brīnu._ Kā redzams, Erharda kungs grib panākt tā-
du stāvokli, kāds ir Zemgalē. Zemgalē ir notikusi
apvienošanas, bet tikai pēc burta un ne faktiski. Tur
abas valdes saiet kopā, un notiek viena liela pama-
tīga valdes sēde. Tanī pašā laikā tur ir apvienotas
tikai 2 biedrības, bet 2 ir palikušas ārpusē. Tā tad
tur apvienošanās nav notikusi. Turpretim Kurze-
mes centrālbiedrības, kā viena, tā otra gribēja pa-
nākt radikālu šīs lietas grozīšanu, lai, tā sakot, reiz
par visam reizēm strīdus izlemtu. Kā tagad re-
dzams, to negrib darīt. Šoreiz es Erharda kungam
varu paziņot, ka, redzēdams, ka noteikti šinī jautā-
juma nav iespējams strādāt, es esmu atteicies no
Kurzemes lauksaimniecības centrālbiedrības priekš-
nieka vietas un izstājies arī no valdes. Varbūt tas
Erharda kungu apmierinās, viņš ņems šo pārejas for-
mulu atpakaļ un atļaus jautājumu nokārtot uz prin-
cipiāliem pamatiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kiršteinam.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie de-
putātu kungi! Arī mūsu frakcijai ir pazīstami apstākli
Kurzemē,_ un mums jāliecina, ka šis priekšlikums ir
visrupjākā politiskā izrēķināšanās. Ar šo priekš-
likumu grib likvidēt vecāko organizāciju, kurā ir ap-
vienoti dažādu partiju lauksaimnieki, un kura ved
pavisam bezpartejisku agronomiskās palīdzības poli-
tiku. Otra organizācija, kas tagad nodibinājusies
taisni politiskos nolūkos no vienas partijas — zem-
nieku savienības pārstāvjiem, grib, kā jau minēju,
tagad visrupjākā kārtā atņemt tos līdzekļus, kādus
budžeta kommisijā, objektīvi jautājumu apspriežot,
m piespriedusi Kurzemes centrālbiedribai. Man lie-
kas, kungi, ka tas tiešām nav pieņemams, sevišķi,
ja tur ir ievadīta taisnīga abpusēja vēlēšanās darbā
apvienoties. Ļausim, lai šīs biedrības apvienojas;
tas nāks lietai tikai par labu. Tādā rupjā veidā, Le-
jiņa kungs, pastrīpot jūsu polītiskās iegribas, mēs
domājam», Augstais nams gan nevēlēsies.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku 16. pārejas
formulu uz balsošanu. Kommisijā tā noraidīta. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par 16. pārejas formulu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret 16. pārejas for-
m,ulu._ Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
16. pārejas formulu nodotas 42 balsis, pret — 28
balsis, atturējušies 5. 16. pārejas formula pieņem-
ta. — Lūdzu nolasīt 17. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai gādāt par to, lai pie būvmateriālu'iz-

sniegšanas tiktu ārpus kārtas un uz atvieglotiem noteikumiem
apmierināti tie lauksaimnieki, kuriem ēkas nodegušas.

J. Korņiļjevs, S. Trofimovs, T. Pavlovskis."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 17. pār-

ejas formulas neviens nevēlas? Kommisijā tā pie-
ņemta. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 17. pārejas
formulu, Kas atturas? Nav. 2 balsojot pret, 17.
pārejas formula pieņemta. — Lūdzu nolasīt 18. pār-
ejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai gādāt par to, lai valsts zemes banka,

saimniecības pārdodot, dotu priekšroku vietējiem, pilsoņiem —
bezzemniekiem un m-azzemniekiem, attiecinot šo nosacījumu
arī uz pierobežas joslu.

J. Korņiļjevs, T. Pavlovskis, J. Veržbicis,
S. Trofimovs."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 18. pār-
ejas formulas neviens nevēlas? Kommisijā 18. pār-
ejas formula noraidīta. Pie 18. pārejas formulas de-
putāts J. Korņiļjevs iesniedzis priekšlikumu —

strīpot vārdus ..attiecinot šo nosacījumu arī uz pierobe-
žas joslu".

Lieku vispirms uz balsošanu, deputāta Korņiļjeva
priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par depu-
tāta Korņiļjeva pārlabojuma pieņemšanu. Acim re-
dzams vairākums. Deputāta Korņiļjeva pārlabo-
jums pieņemts. — Tagad nāk nobalsošanā 18. pārejas
formula pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par 18. pārejas formulu pārlabotā veidā. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret 18. pārejas formulu
pārlabotā veidā, Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par 18. pārejas formulu pārlabotā veidā
nodotas 42 balsis, pret — 13balsu, atturējies 1. 18.
pārejas formula pārlabotā veidā pieņemta. — Lūdzu
nolasīt 19. pārejas formulu. (Sauciens no vietas:
«Nevajag lasīt!" — «Vajaga lasīt!")

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot Zemkopības ministrijai:
1) noorganizēt kommisijās, kas uz vietām noskaidrotu, cik

būvkoku ir vajadzīgs katrai saimniecībai Latgalē, un
2) pie būvkoku izsniegšanas ņemt vērā šo kommisiju ap-

rēķinus.
M. Kaļļistratovs, A. Vaivods, L. Špoļanskis."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdz nepārtraukt
lasīšanu! Ja būs vispārēja vēlēšanās nelasīt, tad
nelasīsim, bet tā kā lielākā frakcija ceļ iebildumus,
mums pārejas formulas jānolasa. — Vārdu pie 19.
pārejas formulas neviens nevēlas? Kommisijā 19.
pārejas formula noraidīta. Lieku 19. pārejas formulu
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 19.
pārejas formulas pieņemšanu, 3 balsis. Nepietiekošs
balsu skaits. 19. pārejas formula noraidīta. — Lū-
dzu nolasīt 20. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai:
1) izmaksāt pabalstus zemniekiem, kuriem ir kritis pēdē-

jais zirgs, vai govs, neatkarīgi no tā, kad zirgs vai
govs ir kritis, un neatkarīgi no zemes platības;

2) pusi budžetā paredzētas summas, pabalstam par kri-
tušo pēdējo saimniecībā zirgu vai govi nekavējoties
nodot Zemkopības ministrijas rīcībā.

M. Kaļļistratovs, A. Vaivods, L. Špoļanskis.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 20. pār-
ejas formulas neviens nevēlas? Kommisijā 20. pār-
ejas formula noraidīta. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par 20, pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu
apcelties tos, kas ir pret 20. pārejas formulas pie-
ņemšanu, Tādu nav. Kas atturas? Balsošanas re-
zultāts: par 20. pārejas formulu nodotas 26 balsis,
pret to nav nodota neviena balss, atturējušies 22.
Nav kvoruma! Lūdzu deputātu kungus palikt solos
un balsot līdz! Lieku 20. pārejas formulu vēlreiz uz
balsošanu.Lūdzu pacelties tos, kas ir par 20. pārejas
formulu. Acimredzot vairākums. 20. pārejas for-
mula pieņemta. — Lūdzu nolasīt 21. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai:
1) lielo valsts nodokļu parādnieku un visu pārkrēditēto

uzņēmumu īpašumus pārņemt valsts īpašumā un liet-
derīgi izmantot;

2) izvest plānveidīgu lauksaimniecības kultūras izkopša-
nu, panākot vispārēju lauksaimniecības ienesīguma un
labklājības pacelšanu. A. Frišmanis."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? 21. pārejas formula komm-isijā noraidīta, Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par 21. pārejas formulu. Ti-
kai 3 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. 21. pārejas
formula noraidīta. — Lūdzu nolasīt 22. pārejas for-
mulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
_„Uzdot valdībai nekavējoši stāties pie valsts pārvaldes

aparāta vienkāršošanas, radikāli izskaužot lieko parallēlismu
un birokrātismu. A. Frišmanis."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? 22. pārejas formula kommisijā noraidīta.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par 22. pārejas formulu.
Tikai 15 balsu. Nepietiekošs balsu skaits. 22. pār-
ejas formula atkrīt. — Lūdzu nolasīt 23. pārejas for-
mulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai nekavējoši stāties pie valsts saimnieciskā

plāna izstrādāšanas_vairākiem gadiem uz priekšu, izvedot plān-
veidīgu saimnieciskās dzīves kārtošanu.

A. Frišmanis."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 23. pārejas for-
mulas deputāts J. Birznieks iesniedzis priekšli-
kumu —

papildināt 23. pārejas formulu ar sekojošo tekstu: „un
jau pie 1933./34. saimniecības gada izdevumu budžeta izpildī-
šanas turēties valsts faktisko ieņēmumu robežās,"

Vārds deputātam Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Es gribu darīt

jūs uzmanīgus uz šo papildinājumu. Mēs esam sē-
dējuši 3—4 mēnešus kommisijā un plenārsēdēs kādu
mēnesi, pieņemot budžetu. Visus posteņus sīki ana-
lizējam. Tagad ir iesniegts priekšlikums, kas izsviež
visu Saeimas darbu pa logu, atļaujot Benšonam un
Skujevicam rīkoties, kā viņiem patīk. Es-, kungi, do-
māju, ka šādu lietu Saeima nevar pieņemt, jo Saei-
ma taču nevar savas pilnvaras, savas tiesības atdot
vienam ierēdnim. (Starpsauciens.) Ministris ari ne-
var visam sekot, kas tur notiek. (Starpsaucieni.)
Ir nepareizi, ka pagājušā gadā pieņēma šādu lēmu-
mu. Tā nevar rīkoties. Ja kāds grib, lai saimnie-
kotu ieņēmumu robežās, tad mēs pret to nevaram
neko iebilst, bet uzsveram, ka tad tas jādara ar Sa-
eimas piekrišanu. Nevar taču tā, ka, piemēram, šo-
dien mēs pieņemam pabalstus slksaimniekiem, bet
attiecīgam ierēdnim liekas, ka tos nevajadzētu dot;
v'ņš domā, ka citai vajadzībai nepieciešamāki dot,
un dod tai. Lai nebūtu pārpratumu, Saeimai jāsaka
savs vārds. Ja ko grib sašaurināt, tad to var iz-

darīt Saeima, bet nevis, kā tagad, likvidējot visas
Saeimas tiesības, Saeimas pilnvaras un Saeimas dar-
bu, ar vārdu sakot,, izsviež pa logu lauka. Ta nevar
rīkoties! Deputāta Birznieka pārlabojums nav pie-
ņemams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāta Birznieka
papildinājums pie 23. pārejas formulas nak nobalso-
šanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Birz-
nieka papildinājumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret deputāta Birznieka papildinājumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezul-
tāts: par deputāta Birznieka papildinājumu pie 23.
pārejas formulas nodota 51 balss, pret — 29 balsis,
atturas 7. Deputāta Birznieka papildinājums pie-
vemts. — Tagad nāk nobalsošanā 23. pārejas for-
'mula pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par 23. pārejas formulas pieņemšanu pārlabotā vei-
dā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret 23. pār-
ejas formulas pieņemšanu pārlabotā veidā. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezul-
tāts: par 23. pārejas formulu pārlabotā veidā nodo-
tas 43 balsis, pret — 30 balsu, atturas 6. 23. pārejas
formula pārlabotā veidā pieņemta.— 24. pārejas for-
mulu noņem. — Lūdzu nolasīt 25. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai nobeigt dzelzceļa tilta būvi pāri Ventai

pie Ventspils, izvedot darbus uz krēdita saskaņā ar likumu
par krēditiem valsts dzelzceļu vajadzībām'.

Ad. Stūre."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie_ 25. pār-
ejas formulas neviens nevēlas? Kommisijā tā pie-
ņemta. Lieku to uz balsošanu. (Starpsaucieni.) —
Mēs tagad esam pie 25. pārejas formulas. Pie šīs
pārejas formulas nekādu pārlabojumu nav. (Ķ. Ul-
manis no vietas: «Ir, ir!") Kur tad viņi ir? Man
nekādu pārlabojumu nav! — Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret 25. pārejas formulu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. 25. pārejas formula pieņemta priekšā
liktajā redakcijā. — 26, pārejas formula. — Lūdzu
taču tagad netraucēt balsot! Ja ir kādi pārlaboju-
mi, lūdzu tos iesniegt laikā — tad nebūs nekādu pār-
pratumu. — Lūdzu nolasīt 26. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai gādāt par to, lai jau šinī gadā bezzem-

niekiem un sīkzemniekiem tiktu piešķirta zeme no izcirstiem
mežu zemes gabaliem, pļavām, kā arī no mežu resora darbi-
binieku dienesta zemēm.

J. Korņiļjevs, T. Pavlovskis, S. Trofimovs."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Kommisijā 26. pārejas formula noraidīta. Pie
26. pārejas formulas iesniegti 2 priekšlikumi. Vis-
pirms deputāts J. Korņiļjevs liek priekšā —

26. pārejas formulā pēc vārda ..izcirstiem," likt vārdu
„valsts".

Deputāts P. Ulpe liek priekšā
strīpot vārdus: „kā arī no mežu resora darbinieku die-

nesta zemēm."
Lieku vispirms _uz balsošanu deputāta Korņiļje-

va priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Korņiļjeva priekšlikumu. Tikai 16 balsu. Ne-
pietiekošs balsu skaits. Tas atkrīt. — Tagad nāk
nobalsošanā deputāta Ulpes priekšlikums. Lūdzu
pacelties tos, kas- ir par deputāta Ulpes priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Ulpes
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Par deputāta Ulpes priekšlikumu nodots 30
balsu-, pret — 18 balsu, atturējušies 10. Deputāta
Ulpes priekšlikums pieņemts. — Tagad nāk nobalso-
šana 26. pārejas formula pārlabotā veidā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par 26. pārejas formulu pārlabotā
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veida. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret 26. pār-
ejas-formulu pārlabotā veidā. Beidzot lūdzu pacel-
tiestos, kas atturas. Par 26. pārejas formulu pārla-
bota veida nodota_s 27 balsis, pret— 25 balsis, attu-
rējušies 14. 26. pārejas formula pārlabotā veidā no-
raidīta. — Lūdzu nolasīt 27. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai gādāt par to. lai jau šinī gadā tiktu at-

jaunota valsts zemju fonda paplašināšanas kommisijā, attieci-
not tās darbību ne tikai uz Latgali, bet arī uz citiem Latgales
apgabalem.

J. Korņiļjevs, T. Pavlovskis, S. Trofimovs,"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam.
Referents J. Birznieks: Šīs pārejas formulas

autors kommisijā vārdu «Latgales" nostrīpoja, tā kā
tagad tekstā paliek tikai «un citiem apgabaliem", tas
nozīmē — citiem valsts apgabaliem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
.vēlas ? Kommisijā 27. pārejas formula noraidīta.
Lieku 27. pārejas formulu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par 27. pārejas formulas pieņem-
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret 27. pār-

r ejas formula pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos. kas atturas. Par 27. pārejas formulu nodotas
32 balsis, pret —? 25 balsis, atturējušies 13. 27. pār-
ejas formula noraidīta. — 28. pārejas formula.

Sekretārs J. Kauliņš:
,.Uzdot valdībai gādāt, lai atbrīvotājiem — zemes pie-

prasītājiem piešķirtu zemi. Bet ja valsts zemju fonda rezer-
ves izsīktu, tad naudas balvai uzņemami līdzekļi valsts budže-
tā, jau sākot ar 1934./35. saimniecības gadu.

A. Frišmanis, A. Dinbergs."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? 28. pārejas formula kommisijā pieņemta.
.Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 28. pārejas formulas
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
28. pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par 28. pārejas
formulu nodotas 38 balsis, pret — 26 balsis. 28. pār-
ejas formula pieņemta. — 29. pārejas formula.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai pielīdzināt dzelzceļu darbiniekiem atva-

ļinājuma braukšanas ziņā pa dzelzceļiem tos pasta-tēlegrafa
resora darbiniekus, kuri pavada pasta vagonus.

V. Bastjānis. "

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne'-
vēlas? Kommi'sij'ā 29. pārejas formula pieņemta.
Lūdzu pacelties tos kas ir pret 29. pārejas formulas
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav29.
pārejas formula vienbalsīgi pieņemta, — 30. pārejas
formula,

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai likumpro-

jektu par 2 procentu valsts piemaksu slimo kasēm.
H. Ķaupiņš."

Priekšsēdētājs_P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Konnmisijā 30 pārejas formula noraidīta.
Lūdzu pacelties tos. kas ir par 30. pārejas formulas
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
30. pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Par 30. pārejas formulu no-
dotas 35 balsis, pret — 29 balsis, atturējušies 9. 30.
pārejas formula noraidīta. — Lūdzu nolasīt 31. pār-
ejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
,.Uzdot valdībai kārtīgi un likumā paredzētā laikā no-

maksāt slimo kasēm pienākošās valsts piemaksas.
H. Ķaupiņš."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vardu pie _ 31. pār-
ejas formulas neviens neveļas? Kommisijā 31. pār-
ejas formula pieņemta. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 31. pārejas formulas pieņemšanu. Tadu nav.
Kas atturas? Nav. 31. pārejas formula vienbalsīgi
pieņemta. — Lūdzu nolasīt nākošo — 32. pārejas for-
mulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai izdot līdz nākošai Saeimas sesijai civil-

dienesta nolikumā paredzētos dienesta gaitas noteikumus.
K. Kiršteins."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 32. pārejas
formulas neviens nevēlas? Deputāts P. Zeibolts ie-
sniedzis priekšlikumu —

deputāta Kiršteina pārejas formulu izteikt jaunā re_dak-
cijā: „Uzdot valdībai līdz nākošai Saeimas sesijai izstrādāt li-
kumprojektu par valsts darbinieku dienesta gaitu."

Likšu šo pārejas formulu uz_balsošanu_ deputāta
P. Zeibolta jaunā, mazliet grozītā redakcija. Ludzu
pacelties tos, kas ir par deputātu Kiršteina-Zeibolta
pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputātu Kiršteina-Zeibolta pārejas formulu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par depu-
tātu Kiršteina-Zeibolta pārejas formulu ir nodotas
36 balsis, pret — 30 balsu, atturas 6. Vļenlīdzīgs
balsu skaits. Lieku šo pārejas formulu vēlreiz uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputātu
Kiršteina-Zeibolta pārejas formulu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret deputātu Kiršteina-Zeibolta
pārejas formulu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par deputātu Kiršteina-Zeibolta
pārejas formulu nodotas 37 balsis, pret — 39 balsis.
Tā noraidīta. — Lūdzu nolasīt nākošo — 33, pārejas
formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai ieskaitīt sejvišķi nelabvēlīgos un veselību

bojājošos darba apstākļos strādājošo valsts darbinieku sarak-
stā — kārtības policijasdarbiniekus, cietumu darbiniekus, dzelz-
ceļniekus — vagonu sakabinātājus un valsts iestāžu un uzņē-
mumu šoferus. K. Kiršteins."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 33. pār-
ejas formulas neviens neveļas ? Pie 33. pārejas for-
mulas deputāts V. Barkans iesniedzis priekšlikumu—

pēc vārdiem „cietumu darbiniekus" iespraust vārdus:
„psīchiatrisko slimnīcu un lipīgo slimību nodaļu darbiniekus".

Vispirms lieku uz balsošanu deputāta Barkana
priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par depu-
tāta Barkana priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret deputāta Barkana priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. — Pusula
kungs, es nevarēšu ņemt pretī tādus balsojumus, kas
notiek publikas atdalījumā! — Par deputāta Barkana
priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret — 29 balsis, at-
turējušies 5. Šis priekšlikums pieņemts. — Lieku
tagad uz balsošanu 33. pārejas formulu pārlabota
veidā. Lūdzu pacelties tos, kas k par 33. pārejas
formulu pārlabotā veidā. Tagadlūdzu pacelties tos,
kas ir pret 33. pārejas formulu pārlabota veida. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par 33. pār-
ejas formulu pārlabotā veidā nodotas 36 balsis, pret
- - 26 balsis, atturējušies 6. 33. pārejas formula pie-
ņemta pārlabotā veidā. — Lūdzu nolasīt 34. pārejas
formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai attiecināt valsts darbinieku ārstēšanas

noteikumus uz bij. valsts darbiniekiem-pensionāriem.
K. Kiršteins."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 34. pār-
ejas formulas neviens nevēlas? 34. pārejas formula
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kommisijā noraidīta. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
34. pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret 34. pārejas formulas pieņem-
šanu

^
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par

34. pārejas formulu nodotas 32 balsis, pret — 44 bal-
sis, atturējies l._ 34. pārejas formula noraidīta. —
Ludzu nolasīt nākošo — 35. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
_ „Uzdot Tautas labklājības ministrijai iekārtot darba me-

kletajiem-iebraucējiem Rīgā speciālu nakts patversmi, kurā
viņi varētu uzturēties līdz darba dabūšanai.

M. Kaļļistratovs."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 35. pārejas
formulas neviens nevēlas? Kommisijā tā noraidīta.
Ludzu pacelties tos, kas ir par 35. pārejas formulu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret 35. pārejas for-
mulu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tā-
du nav. Par 35. pārejas formulu nodots 40 balsu,
pret — 41 balss. 35. pārejas formula noraidīta. —
Ludzu nolasīt 36. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu, ar kuru tiktu no-

teikts, ka augstāka no valsts izmaksājamo pensiju norma ne-
drīkst pārsniegt vienai personai Ls 200.— mēnesī."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 36. pār-
ejas formulas neviens neveļas? Kommisijā 36. pār-
ejas formula noraidīta. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par 36. pārejas formulas pieņemšanu. 7 balsis, Ne-
pietiekošs balsu skaits. Ta atkrīt. — Lūdzu nolasīt
37. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai izvest tekošā gadā valsts zemju reģistrā-

ciju, kuras varētu piešķirt atbrīvošanas kara dalībniekiem,
bezzemniekiem un mazzemniekiem. Brīvības cīņu dalībnie-
kiem pagarināt termiņu reģistrācijas kartiņu iesniegšanai cen-
trālai zemes ierīcības komitejai līdz š. g. 1. augustam,

L. Špolanskis, M. Kaļļistratovs, A. Vaivods."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam
Birzniekam,

Referents J.Birznieks: Man jāziņo, ka centrā-
la zemes ierīcības komiteja pagarina termiņu līdz š.
g. 1. septembrim.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Varbūt, autori šo
37. pārejas formulu noņem? 37. pārejas formula tiek
noņemta. — Ludzu nolasīt 38. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai izdot likumu par bezmaksas atvaļinājuma

likvidēšanu nākoša gada februāra mēnesī, izmaksājot algu
nauda- K. Kiršteins."

Priekšsēdētājs P. Kauliņš: Vārdu pie 38. pār-
ejas formulas neviens neveļas? Kommisijā 38. pār-
ejas formula noraidīta. Lieku 38. pārejas formulu
uz balsošanu. Ludzu, pacelties tos, kas ir par 38.
pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 38. pārejas formulu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par 38. pārejas formulu nodotas
32 balsis, pret — 41 balss, atturējušies 7. 38. pār-
eja formula noraidīta. — Ludzu nolasīt 39. pārejas
formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
_ „Uzdot valdībai likvidēt piespiedu atvaļinājumu un ceļu

aizņemumuobligaciju piešķiršanu valsts darbiniekiem nākošā
gada februāra mēnesī, rodot vajadzīgos līdzekļus kredītope-
rāciju jeb cita ceļa. A. Dinbergs."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 39. pār-
ejas formulas neviens neveļas? Kommisijā 39. pār-
ejas formula noraidīta. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par 39. pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos,

kas ir pret 39. pārejas formulu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Par 39. pārejas
formulu nodotas 36 balsis, pret — 37 balsis, atturē-
jušies5. 39. pārejas formula noraidīta. —? Lūdzu no-
lasīt 40. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot kara ministrim līdz rudens sesijai izstrādāt liku-

mu par Kara ministrijas iekārtu un štatiem.
B. Kalniņš."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? 40. pārejas formula kommisijā noraidīta. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par 40. pārejas formulu, Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret 40. pārejas for-
mulu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Par 40. pārejas formulu nodotas- 35 bal-
sis, pret — 40 balsu,_ atturējušies 3, 40. pārejas for-
mula noraidīta. — Lūdzu nolasīt 41. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot Satiksmes ministrijai ieskaitīt valsts labojamo un

uzturamo ceļu skaitā ceļu no karaspēka nometnes Salaspilī
līdz nometnes šaujamam laukam (apm. 3 klm.).

B. Kalniņš."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: (Starpsaucieni strād-
nieku un zemnieku frakcijas solos; priekšsēdētājs
zvanī.) — Ja kāds vēlas runāt — lūdzu pieteikties
pie vārda; citādi jūs traucējat balsošanu! — Depu-
tāts A. Jukšinskis iesniedzis priekšlikumu, pie 41.
pārejas formulas, kas skan tā:

„AtceIt 1922g. 23. decembra Saeimas plenārsēdē pie-
ņemto sekojošo pārejas formulu:

„Uzdot valdībai uz krēdita izvedamo ceļu un šoseju bū-
ves darbu programmu iesniegt budžeta kommisijai apstiprinā-
šanai katrā atsevišķā gadījumā"."

Vārds deputātam Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Deputātu kun-

gi! Es gribu aizrādīt uz to kārtību, kādu grib panākt
priekšlikuma iesniedzēji. Mēs paredzam budžetā
miljoniem,lielu summu šoseju un ceļu labošanai. At-
vēlot līdzekļus, iesniedz sarakstus, kādi celi un šose-
jas tiks būvēti un laboti-. Priekšlikuma iesniedzēji
grib to anullēt, dodot tiesības satiksmes ministrim,
kas nak no _zināmas frakcijas, izlietot miljoniem lielus
līdzekļus pec saviem personīgiem ieskatiem. Rezul-
tāta šie miljoni aizies tam apgabalam,no kurienes nāk
satiksmes ministris. To jūs, latgaliešu kungi, arī
gribat panākt. Jusgribat, lai latgaliešu kristīgo par-
tijai dod tiesības buvet ceļus tur, kur viņa grib, bet
ne citur. Kungi, ievest šādu kārtību nozīmē soli pa
solim ierobežot Saeimas tiesības, budžeta kommi-
sijās tiesības un_ katram ministrim piešķirt attiecī-
gas pilnvaras, vardu sakot — lai tas rīkojas, «kbk
moh npaisaa 3axoHeT". Nu, kungi, ja vēlaties, se-
kojiet tam!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-cija) : Vispirms es Bastjaņa kungam gribu aizrādīt,
ka viņam ka ilggadīgam budžeta kommisijās loce-
klim taču, laikam, ir zināms, ka šī pārejas formula ir
pieņemta tikai 1932. gada, bet valsts budžetu sāka
pieņemt no 1918. gada. Līdz 1932. gadam šādaspār-
ejas formulas nebija, Satiksmes ministrija sastādīja
labojamo vai jaunierīkojamo šoseju un zemes ceļu
tīklu, ko ieniedza Ministru kabinetam apstiprināša-
nai. Tikai pec Ministru_ kabineta apstiprināšanas
Satiksmes ministrija varēja šos darbus izvest. Pa-gājuša gada_23. decembrī, kad apsprieda pārgrozī-
jumus likuma par šoseju un zemesceļu būvi uz krē-
dita, kur bija paredzēts 20.000.000 latu liels krēdits
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šoseju un zemesceļu izbūvei, pieņēma pārejas for-
mulu, lai par šiem izvedamiem darbiem dotu iespēju
arī budžeta kommisijai dot savu atsauksmi. 41. pār-
ejas formulā deputāts Bruno Kalniņš liek priekšā
Satiksmes ministrijai ieskaitīt valsts labojamoun uz-
turamo ceļu skaitā ceļu no karaspēka nometnes Sa-'
laspilī līdz nometnes šaujamam laukam, apmēram 3
kilometrus. Jūs, kungi, aizmirstat, ka ari te vaja-
dzīga budžeta kommisijās piekrišana, vienalga, vai
1 kilometrs, vai 3 kilometri jālabo, vai jāizbūvē. Ta-
gad starpsesijas laikā budžeta kommisijās sēdes ne-
notiks, bet dēļ št 1 vai 3 kilometriem budžeta kom-
misijai būs jāsapulcējas. Tāpēc mēs liekam priekšā
starpsesijas laikā dot satiksmes ministrim attiecīgas
pilnvaras.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjanim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Man jānorāda,
ka iebildumi, kurus te cēla Jukšinska kungs, neiztur
ne mazākās kritikas. Pret Saeimas lēmumiem ne-
viena kommisijā iebildumus nevar celt, un ja Saei-
ma pieņems lēmumu par kādu ceļa gabalu, tad ne-
viena kommisijā ceļā nestāsies. Arī Jūs varat likt
Saeimai priekšā, kādus ceļa gabalus gribat. Jus
zināt, ka kommisijā,, sīki jo sīki apspriež katru puski-
lometru. Kommisijā nāk visādas lauku delegācijas
ar saviem aizrādījumiem un paskaidrojumiem, un
tikai pēc ilgām debatēm kommisijā pieņem lēmumus.
Ar savu pārlabojumu Jūs visu to gribat izsviest pa
logu laukā un dot savam ministrim tiesības rīkoties,
kā viņš grib. Tad jau galu galā mēs nonāksim pie
tā, ka likvidēsim visas tiesības.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Kommisijā 41. pār-
ejas formula pieņemta. Nobalsošanā nāk vispirms
deputāta A. Jukšinska papildinājums pie 41. pāreļas
formulas, Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Jukšinska papildinājumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret deputāta Jukšinska papildinājumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Jukšinska papildinājumu pie 41. pārejas for-
mulas nodots 40 balsu, pret — 37 balsis. Tas pie-
ņemts. — Tagad nāk nobalsošanā 41. pārejas for-
mula pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 41. pārejas formulu pārlabotā veidā. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir par 41. pārejas formulu pār-
labotā veidā, Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Tādu nav. Par 41. pārejas formulu pārlabota
veida nodotas 36 balsis, pret — 38 balsis. Tā norai-
dīta. — Lūdzu nolasīt 42. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot Kara ministrijai noteikti gādāt, Iaļ obligātoriskā

dienesta kareivjus nenodarbinātu virsnieku privātos darbos kā
bezalgas strādniekus. Br. Kalniņš."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie _1pār-
ejas formulas neviens nevēlas? Kommisijā ta pie-
ņemta. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 42. pārejas
formulu. Tagad lūdzu pacelties tos-, kas ir pret 42.
pārejas formulu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par 42. parejas_formulu nodo-
tas 43 balsis, pret — 24 balsis. Ta pieņemta. —
Lūdzu nolasīt nākošo — 43. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
,.Atvaļināt 1932. g. rudeņa iesaukuma obligātoriskā die-

nesta karavīrus kājnieku dalās pēc 10 mēnešiem, bet techniskas
daļās pēc 12 mēnešiem. Br. Kalniņš."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 43. pār-
ejas formulas neviens nevēlas? Kommisijā tā no-
raidīta. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 43. pārejas
formulu. Tagad lūdzu pacelties tos, ka ir pret 43.

pārejas formulu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Par 43. pārejas formulu nodotas 32 balsis,
pret — 45 balsis. Tā noraidīta. — Lūdzu nolasīt nā-
košo — 44. pārejas formula.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot kara ministrim samazināt armijas štāba un pār-

valžu personālu par 20%. Br. Kalniņš."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Kommisijā 44. pār-
ejas formula noraidīta. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par 44. pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 44. pārejas formulas pie-
ņemšanu . Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par 44. pārejas formulu nodotas 27 balsis, pret —
50 balsu, atturējies 1. 44. pārejas formula noraidīta.
-— Lūdzu nolasīt nākošo — 45. pārejas formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimā rudens se-

sijā pārgrozījumus likumā par kara klausību, paredzot 6 mē-
nešu kara dienesta ievešanu armija un flote.

Br. Kalniņš. "

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Kommisijā 45. pār-
ejas formula noraidīta. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par 45. pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 45. pārejas formulu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tadu nav. Par 45. pārejas
formulu nodotas 29 balsis, pret —- 47 balsis. 45. pār-
ejas formula noraidīta. — 46. pārejas formula.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai atsvabināt valsts papīra spiestuves va-

dītāju kā šim uzdevumam nepiemērotu no viņa pienākumu iz-
pildīšanas. R. Dukurs, J. Pabērzs."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Kommisijā 46. pārejas formula noraidīta.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par 46. pārejas formulu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret 46. pārejas for-
mulu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
46. pārejas formulu nodots 40 balsu, pret — 29 bal-
sis, atturējies 1. 46. pārejas formula pieņemta. —
47. pārejas formula.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai samazināt radiofona abonēšanas maksu.

J. Vinters."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 47. pārejas for-
mulas deputāts J. Višņa iesniedzis priekšlikumu —

pēc vārda ,.radiofona" ievietot vārdus „un telefona".

Kommisijā 47. pārejas formula noraidīta. Vis-
pirms likšu uz balsošanu deputāta J. Višņas iesnieg-
to priekšlikumu. Lūdzu 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 47 balsis, pretto nav
nodota neviena balss, atturējušies 29. Deputāta Viš-
ņas priekšlikums pieņemts. — Nobalsošana nak 47.
pārejas formula pārlabotā veidā. Ludzu pacelties
tos, kas ir par 47. pārejas formulu pārlabota veida.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir _ pret 47. pārejas
formulu pārlabotā veida. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par 47. pārejas formulu
pārlabotā veidā nodotas 46 balsis, pret — 30 balsu.
Tā pieņemta, — Lūdzu nolasīt pēdējo — 48. pārejas
formulu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Uzdot valdībai gādāt, ka radiofona Saeimas referenta

amats nebūtu savienots ar kādas politiskas partijas vai viņas
laikraksta referenta pienākumu izpildīšanu.

J. Vinters. "
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 48 pārejas for-
mulas deputāts J. Vinters ir iesniedzis pārlaboju-
mu —

pārejas formulas beigu dalu pēc vārda „Saeimas" atvie-
tot ar sekojošo: ,.darbības atreferējumi un pārējā informācija
tiktu sniegta, jiesagrozot faktiskos apstākļus, pilnīgi objektīvi,
un izslēgtu kādas atsevišķas partijas reklamēšanu."

Visas pārejas formulas teksts tā tad skanētu:
j.Uzdot valdībai gādāt, ka radiofona Saeimas darbības at-

referējumi un pāreja informācija tiktu sniegta, nesagrozot fak-
tiskos apstākļus, pilnīgi objektīvi, un izslēgtu kādai atsevišķaspartijas reklamēšanu."

Lieku 48pārejas formulu uz balsošanu jaunā,
nupat nolasīta redakcija. Kommisijā tā noraidīta.
Ludzu pacelties tos, kas ir par 48. pārejas formulu
jauna redakcija. Tagad lūdzu_ pacelties tos, kas ir
pret 48. pārejas formulu jauna redakcijā. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par 48. pārejas for-mulu jauna redakcļja nodotas 38 balsis, pret — tā-pat 38 balsis, atturējušies 5Tā noraidīta. —

Līdz ar to šis dienas kartības punkts izsmelts.—
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: 4. dienas

kartības punkts — likums par valsts neno-
kārtoto sais_tību likvidēšanu. ReferentsV. Bastjānis. Vardsreferentam. (Sarunāšanās un
troksnis; priekšsēdētaja biedrs zvanī) — Lūdzu vai-rāk uzmanības!

Referents V. Bastjānis: Godātie deputāti! Li-kumprojekts par valsts nenokārtoto saistību likvidē-šanu paredz segt no rezerves fonda pagājušā gada
budžeta deficitu, kurš kopsumma par tiem maksāju-
miem,

^
kadi paredzēti šinī likumā, iztaisa 6.720 000

latu. Šie maksājumi (sarunāšanās)...
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lū-

dzu vairāk uzmanības!
Referents V. Bastjānis (turpina): ... sadalās tā-

da veida, ka likumam par apdrošināšanu nelaimes
un arodu slimību gadījumos, ir pietrūcis 511.000 latu,
likumam par sociālo apgādību ir pietrūcis 196.000 la-
tu, likumam par karavīru un viņu ģimenes locekļu
ārstēšanu — 26000 latu, likumam par lauku iedzī-
votāju nodrošināšanu slimības gadījumos — 733,000
latu un noteikumi_em_ par slimo kasēm — 1.436.000latu. Tad talak vel nak likums par sviesta ražošanas
veicināšanu, kura pildīšanai virs budžetā uzņemtās
summas ir pietrūcis 2.600,000 latu. Tāpat krizes lai-
ka pieņemtam likumam par cūkkopības veicināšanuir pietrūcis saistību kārtošanai 950.000 latu, un li-
kuma_ par obligātorisko skolu skolotāju algošanu ir
pietrūcis 50.000 latu.

Šo prasību segšanai, kuras ir palikušas no pa-
gājuša budžeta gada, jobudžetā nav bijuši paredzē-
ja līdzekļi šīm vajadzībām, ir vajadzīgs kopsummā,ka jau minēju, 6.720.000 latu. Šis likumprojekts pa-redz šos līdzekļus ņemt no rezerves fonda.

Par ziyu deputātu kungiem varu minēt, ka fonds,
no kura šos līdzekļus ņems, uz 17. jūniju š. g. sastā-da kopsumma vairs tikai 47.000.000 latu no kādrei-
zējiem pāri par 100.000000 latu. No šīs summas La-
tvijas banka glabājas kādi 33,5 miljoni latu zelta stie-
ņos un ārzemes kādi 2 miljoni, ārzemju valūtā pie
korrespondentiem apmēram 1 miljons latu, valsts
zemes un Latvijas hipotēku banku ķīlu zīmēs — ap-
mēram 10 miljonu latu. Atvietojamu zaudējumu sa-
kara ar kursa svārstībām ir ap 600.000 latu.

No šī pārskata jjis, deputātu kungi, redzat, ka
mums rezerves fondā brīvu līdzekļu tik pat kā vairs
nav, jo no šiem 47.000.000 latu jāatskaita nost vis-
pirms 10.000.000 latu, kas ir ieguldīti ķīlu zīmēs, pār-
vedot īstermiņa parādus ilgtermiņa parādos. Paliek
pāri 37.000.000 latu. No šiem 37.000.000 latu 2.000.000

ir zelta ārzemēs. Paliek pāri vēl tikai 35.000.000
latu. No šiem 35.000.000 latu vairāk kā pusmiljons
latu nak uz zaudējumiem. Paliek apmēram kādi
34 500.000 latu. Ja noņemsim 6,7 miljoni latu — no-
apaļoti runājot, 7.000.000 latu; tad formāli rezerves
fondā vēl atliks vairs tikai 27.500.000 latu.

Savā laikā par 30.000.000 latu finanču ministris
deva parakstu Latvijas bankai, ka viņš šo naudu ne-
atprasīs, jo Latvijas banka ir aizdevusi 30.000 000
latu lauku iedzīvotājiem caur lauku krājkasēm. Vār-
du sakot, šī atlikusē summa — nepilni 30.000.000 la-
tu ir bloķēti, un ar šo likumu mēs pat no šīs bloķē-
tās summas drusciņ paņemsim nost.

Kā referents gribu savu īso ziņojumu nobeigt ar
aizrādījumu, ka ar šī likuma pieņemšanu mēs savu
rezerves fondu izsmelsim, bet pārējā summa ir blo-
ķēta, un tā nekas nepaliks pāri.

Kommisijās vārdā lūdzu likumprojektu pieņemt
un lūdzu tam steidzamību.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Referents
lūdz steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Arī nav. Steidzamība vienbal-
sīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgās debates. Vārdu
neviens nevēlas? Lieku uz balsošanu pāreju uz
pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos. kas ir pret pār-
eju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī
nav. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. — Likuma
virsraksts.

(Likums par valsts nenokārtoto saistību likvidēšanu.)

Vai vēlas, lai to nolasītu? (Saucieni no vietām:
..Nevajaga!") Nevēlas. Vārdu neviens nevēlas?
Lieku likuma virsrakstu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret likuma virsraksta pieņem-
šanu. Tadu nav. Kas atturas? Arī nav. Likuma
virsraksts pieņemts. — 1. pants.

_(Visas orasības pret valsti, kuras cēlušās un juridiski no-
dibinātas līdz 1933. gada 1. aprīlim uz zemāk minēto likumu
riamata un kuru nokārtošanai valsts budžetā nav biiuši atvē-
lēti pietiekoši līdzekli, sedzamas no valsts rezerves fonda, bet
kopsummā ne vairāk par Ls 6.72O.000.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.
(Prasības pret valsti, kuras būtu apmierināmas uz šā li-

kuma pamata, jāpieteic caur attiecīgu resoru Finanču ministri-
jai līdz 1933. gadal. augustam. Finanču ministrijas sastādīto
prasību sarakstu pec tā pārbaudīšanas valsts kontrolē apstip-
rina Ministru kabinets. Izmaksas oēc Ministru kabineta an-
stlprinatā prasību saraksta nokārto Finanču ministrija līdz 1933.
gada 1. oktobrim no 1. panta paredzētā avota.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 3. pants.
(Likumi, uz kuru pamata cēlušās prasības apmierināmas

no valsts rezerves fonda, ir sekojošie:
1) likums par sviesta ražošanas veicināšanu (lik. kr. 1932.

g. 130);
2) likums par cūkkopības veicināšanu (lik. kr. 1932. g.

132);
3> likums par pašvaldību obligātorisko skolu skolotāju al-

gošanu (lik. kr._ 1932. g. 125);
4) likums par sociālo apgādību (lik. kr. 1928. g. 73);
5) noteikumi par slimo kasēm (lik. kr. 1930. g. 114);
6) likums par apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību

gadījumos (lik. kr. 1927. g. 91);
7) lļkums par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu

ārstēšanu (lik. kr. 1928. g. 127);
8) likums par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimību ga-

dījumos (lik. kr. 1928. g. 127).)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 4. pants.
(Instrukciju par šā likuma izvešanu dzīvē izdod finanču

ministris saziņa ar Valsts kontroli.)

Iebildumu nav?_ Pieņemts. — Lieku uz balso-
šanu likumu visuma. Ludzu pacelties tos, kas ir
pret likumu visuma, Tadu nav. Kas atturas? Arī
nav. Likums, visuma vienbalsīgi pieņemts. —Vārds redakcijas kommisijās referentam.
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Referents G. Mīlbergs: Likuma par valsts ne-
nokārtoto saistību likvidēšanu labojumu nav.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vai ir kādi
iebildumi pret redakcijas kommisijās referenta ziņo-
jumu? Iebildumu nav. Redakcijas kommisijās re-
ferenta ziņojums pieņemts. —

Prezidijs liek priekšā
pārtraukumu uz lV_ stundām.
(Saucieni no vietām: „Slēgt!") Priekšlikums

sēdi slēgt nav iesniegts, Prezidijs liek priekšā pār-
traukumu līdz pīkst. 16.30. Iebildumu nav? Tā tad
pārtraukums līdz 16.30.

(Pārtraukums no 15.10 līdz 16.35.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Saeimas sē-
de turpinās! —

Finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisi-
jās referents iesniedzis priekšlikumu —

uzņemt dienas kārtībā pārgrozījumus nodokļu nolikumā.
Šo likumprojektu dienas kārtībā var uzņemt ti-

kai tad, ja neviens neceļ iebildumus. Iebildumi ne-
tiek celti. " Minētie pārgrozījumi uzņemti dienas kār-
tībā. —

5. dienas kārtības punkts — likums apdro-
šināšanas lietās. Referents Zaķis. Vārds re-
ferentam.

Referents A.Zaķis: Loti cienītie deputātu kungi!
Pagājušajā starpsesiju laika valdība satversmes 81.
panta kartība bija izdevusi noteikumus apdrošināša-
nas lietas, ar kuriem atvietoja vecos 1920. gada 19.
marta izdotos noteikumus un arī vēlāk izdotos pa-
gaidu noteikumus apdrošināšanas lietās.

Šajos noteikumos finanču kommisijā grozīja vis-
pirms virsrakstu, pārdēvējot tos par likumu apdro-
šināšanaslietas. Tālāk kommisijā izdarīja dažus gro-
zījumus ari pec satura.

Kas attiecas uz šī likuma nolūku, tad vispirms ir
gribets_ sakopot vienā atsevišķā likumā dažādos ap-
drošināšanas likumus un to grozījumus, kas līdz šim
izdoti, ka ari ienest dažas pārmaiņas līdzšinējos ap-
drošināšanas likumos.

Valdības nolūks ir bijis ievest stingrāku revīziju
apdrošināšanas lietās. Mēs zinām, ka Finanču mini-
strija pastāv apdrošināšanas nodaļa, kurai piekrīt
pārraudzība par visām apdrošināšanasiestādēm. Val-
dība sava projektā bija domājusi uzraudzību pastipri-
nāt, sevišķi attiecībā uz savstarpējām apdrošināša-
nas sabiedrībām.. Skatot cauri šo likuma daļu, kom-
misijā pārsvaru ņēma tas uzskats, ka savstarpējās
apdrošināšanas biedrības ir gan padodamas Finanču
ministrijas apdrošināšanas nodaļas uzraudzībai, bet
ir atstājama līdz šim pastāvējusē kārtība, proti — ka
šīs apdrošināšanas biedrības ir padotas apdrošinā-
šanas biedrību savienības revīzijām caur kooperatī-
vu revīzijas padomi, kura pastāv pie Tieslietu mini-
strijas. Šī kārtība kommisijā netika grozīta, un sav-
starpējās apdrošināšanas biedrības ari turpmāk re-
vidēs kooperatīvu revīzijas padome, bet Finanču mi-
nistrijas apdrošināšanasnodaļai paliks vispārēja uz-
raudzība par šīm apdrošināšanas iestādēm, tāpat ka
par privātām.

Šī likuma 2. pants apskata Finanču ministrijas
apdrošināšanas nodaļas funkcijas un nosaka, kas pie-
krīt šai apdrošināšanas nodaļai. Šai jautājumā finan-
ču kornmisijā bija diezgan lielas domu starpības-, un
proti, viena dala kommisijās nosvērās uz to, ka Fi-
nanču ministrijas apdrošināšanas nodaļai piekristu,
vispirms, uzraudzība par visām apdrošināšanas sa-
biedrībām! un valstij piederošās, kā arī valsts rīcībā
pārņemtās mantas apdrošināšana; turpretī otra kom-
misijas daļa bija tādos ieskatos, ka bez šīm divām

funkcijām apdrošināšanas nodaļai piekristu arī pri-
vātu īpašumu apdrošināšana. Bez tam: vēl varētu
minēt, ka_Finanču ministrijas apdrošināšanas nodaļai
piekrīt pārapdrošināšanas, par ko kommisijā domu
starpību nebija.

Galvenās domu starpības pastāvēja par jautā-
jumu, vai šaiapdrošināšanas nodaļai piešķirt ari tie-
sības pieņemt privātus apdrošinājumus jeb nepie-
šķirt. Sava laika finanču kommisijās vairākums iz-
šķīrās par to, ka_ privātu īpašumu apdrošināšana ne-
piekrīt apdrošināšanas nodaļai un šādā veidā ari li-
kumprojektu pieņēnm. Tāds ir arī projekts, kas šo-
dien tiek celts priekša. Pēc tam finanču kommisijā,
apskatot šo projektu otrreiz, savu viedokli grozīja un
uzdeva kommisijās priekšsēdētājam 1iesniegt 2. pantu
cita, redakcija, atjaunojot Finanču ministrijas apdro-
šināšanas nodaļai tiesību pieņemt arī privātus ap-
drošinājumus.

Tālā_k šai likumprojektā mēs atrodam- arī pasti-
prinātu ārzemju apdrošināšanas, sabiedrību darbības
apkarošanu; proti — šī likuma pēdējais — 6. pants
paredz arī sankciju, sodāmību par noteikumu pār-
kāpšanu, kas attiecas uz ārzemju apdrošināšanas sa-
biedrību darbības aizliegumu. Šis pants paredz, ka
par šī Mkuma attiecīgu pantu pārkāpšanu vainīgie so-
dāmi uz 1903. g. sodu likumu 318. panta pamata.
Likumprojekta teksta ir uzņemts arī 5. pants, kurš
stingri nosaka, ka Latvijā ir aizliegta ārzemju apdro-
šināšanas sabiedrību un to pārstāvju darbība. Tāpat
ugunsapdrošināšanas nozarē aizliegts apdrošināša-
nas biedrībām iz_sniegt apdrošinājumu ņēmējiem: ār-
zemju apdrošanašanas sabiedrību vai pēdējo pār-
stāvju izdotos certifikātus (apliecības), kā arī citus
paziņojumus vai rakstus, kuru nolūks atvietot minē-
tos certifikātus,

Vēl varētu īsumā atzīmēt, ka uz lauku pašval-
dību apdrošināšanas sabiedrību savienības lūgumu,
finanču kammisija ieveda likumā noteikumu, ka tās
apdrošināšanas sabiedrības, kas pastāv lauku paš-
valdības, ir padotas dažās nozarēs Iekšlietu ministri-
jas uzraudzībai.

Pēdējais strīdīgais jautājumsbija par to, cik lielā
mēra būtu ievedama obligātoriskā pārapdrošināšana
visas apdrošināšanas lietās, Šeit finanču kommis-ija
ņēma vērā kooperatīvo apdrošināšanas sabiedrību
lūgumu un atsvabināja lauku savstarpējās apdroši-
nāšanas biedrības no obligātoriskās pārapdrošinā-
šanas, noteicot, ka visām- pārējām apdrošināšanas
sabiedrībām šī obligātoriskā pārapdrošināšana jāiz-
dara. Normas nosaka finanču ministris, bet šīs nor-
mas nedrīkst pārsniegt 10%'.

Tālāk vēl pacēlās jautājumspar kuģu apdrošinā-
šanu. Komimisijas vairākums, bija tanīs ieskatos, ka
katra ziņa, ja Saeimas plenārsēdē tiktu pieņemta li-
kumprojekta tagadējā redakcija, otrais pants būtu pa-
pildināms ar piezīmi, kura atļauj valsts apdrošināša-
nas nodaļai pieņemt ari kuģu apdrošināšanu un pār-
apdrošināšanu. Ja, turpretim, 2. pants tiktu pie-
ņemts valdības redakcijā, tad šis pārlabojums atkri-
stu, jo tāda gadījumā jau kuģi tur ietilptu, bet, pro-
tams, tad tur ietilptu arī visa privātā manta.

Būtu izdarāmi arī daži techniskas dabas gro-
zījumi. _ Šos pārlabojumus es kā referents- iesniegšu
atkarība no ta,_ vai 2. pants tiks pieņemts šeit priekšā
celta redakcijā, vai ar tiem: pārlabojumiem', ko ie-
sniegs finanču kommisijās priekšsēdētājs.

Kommisijās vārdā lūdzu steidzamību un lūdzu
pieņemt pāreju uz pantu lasīšanu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Referents
lūdz steidzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav.
Kas atturas? Ari nav. Steidzamība vienbalsīgi pie-
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ņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds depu-
tātam Bachmanim.

K. Bachmanis (progresīvā apvienība): Augsti
godātie tautas vietnieki! Referenta kungs nevarēja
pateikt, kādu virzienu šislikums ņems, tādēļ ka kom-
misijā ir bijušas lielas domstarpības.

Progresīvās apvienības uzdevumā man jāziņo
Augstajam namam:, ka pieņemt apspriežamā likuma
apdrošināšanas lietās 2. panta 2. punktu tādā redak-
cijā, kādā tas patlaban celts priekšā, ir neiespējami.
Tad mēs sagrautu visu mūsu kuģniecību. Mums
katrā ziņā jāatstāj spēkā tā pati līdz šim ievadītā ap-
drošināšanas lieta, kuru tur savās rokās Finanču mi-
nistrijas apdrošināšanas nodaļa.

Man jāatzīmē, ka ar šo apdrošināšanas lietu
tagad saistās jau vesela polītika un spekulācija. No
vienas puses ārzemēs jau no 1925. gada vācu kuģu
īpašnieku savienība ir aizrādījusi, ka Latvijas jaunā
kuģniecība rada ļoti spēcīgu un lielu konkurrenci, un
tādēļ visiem spēkiem jācenšas šo kuģniecību ja nu ne
nonāvēt, tad vismaz samazināt viņas spējas. Par to
jau ir rakstīts ari vācu laikrakstā „Hansa" 1930. gada
4. janvāra numurā. Tāpat arī angļu žurnāls „Fair-
play" ir atzīmējis, ka stingri jānostājas pret to', ka
Latvijas kuģniecība rada lielu konkurrenci ārzemju
kuģiem, un tādēļ Latvijas kuģniecības attīstību jā-
mēģina bremzēt. Tā tad mūsu kuģniecība ir bijusi
tāds svarīgs faktors, kas ir izsaucis lielu uzmanību
ārvalstu kuģniecībā.

Ar ko galvenam kārtām: mūsu kuģniecībai va-
rēja nodarīt lielus zaudējumus, bija tas, ka centās pa-
nākt, lai mūsu kuģu īpašnieki nevarētu- apdrošināt
savus kuģus par lētāku maksu, bet lai apdrošināšana
butu_ dārgāka par kādiem 3%'—6%_, nekā tas ir ār-
zemēs par pašu nācijas kuģiem. Ārzemnieki savus
kuģus apdrošināja daudz lētāk. Tā radās neiespē-
jams stāvoklis. Ja nebūtu nākusi palīgā mūsu Fi-
nanču ministrijas apdrošināšanas nodaļa, tad, sapro-
tams, mūsu kuģi būtu cietuši ļoti lielus zaudējumus
un nebūtu varējuši pildīt savus pienākumus.

Es Augsto namu negribu daudz kavēt; laika ir
maz, bet esgribu aizrādīt, ka ja mēs pieņemtu taga-
dēja priekšā celtā projekta 2. panta 2. punktu un iz-
slēgtu no Finanču ministrijas darbības līdzšinējo- ap-
drošināšanas darbību, t. i. neatvēlētu Finanču mini-
strijai apdrošināt ari mūsu privātīpašnieku kuģus,
tad tas būtu liels trieciens mūsu jaunajai kuģniecībai,
kas tagadējos kriļzes laikos jau tā cieš lielus zaudē-
jumus; hdzar to mūsu kuģniecību pamazītiņāmi va-
rētu iznīcināt.

Lietpratēji dod par šo likumprojektu tādu at-
sauksmi: „Jatagad ar šā likuma pieņemšanu no-
liegtu apdrošināt kuģus Finanču ministrijas apdroši-
nāšanas nodaļai, tad tas būtu nāves spriedums mūsu
kuģniecībai, jo tad visi mūsu kuģi būtu padoti ārzem-
nieku varai." Latvijā nav nevienas apdrošināšanas-
sabiedrības, kura spētu iztikt bez pārapdrošināšanas
ārzemes. Ta tad viņas visas dr atkarīgas no ār-
zemju sabiedrību noteikumiem. Tas ne tikai izpostī-
tu mūsu kuģniecību, bet arī valstij būtu jāzaudē visas
kuģniecībai izdotās summas, kuras sniedzas vairāk
miljonos latu, un bez darba paliktu vairāk kā 3000
jūrnieku un strādnieku. — Tādu spriedumu ir no-
devis lietpratējs no kuģnieku aprindām.

Man cienījamiem deputātu kungiem- jālūdz vēl
vērst viņu uzmanību uz cita lietpratēja-docenta J.
Kārkliņa rakstu „Jaunākās ziņās" š. g. 136. numurā.
Arī šis lietpratējs aizrāda, ka ārzemju sabiedrības
ņēma apdrošinašanasprēmijas no mūsu kuģiem; par
3%i—6% lielākas nekā no savu nāciju līdzīgas kvali-
tātes kuģiem, bez tam vēl sevišķu nodevu, kas lielā-
kiem kuģiem gāja līdz 150 marziņām gadā. Šīs lie-

lās nodevas dēļ mūsu kuģi zaudēja savu sacensības
spēju,.

Ja mes pieņemtu šo priekša celto likumprojektu,
tad valsts apdrošināšanas nodaļa nevarētu pieņemt
apdrošināšanā privātu īpašnieku mantas, viņu kuģus,
tādēļ ka likumprojekts neparedz valsts apdrošinā-
šanas nodaļas tiesībās arī privātas mantas un kuģu
apdrošināšanu.

Līdz ar šo likumprojektu mēs padarītu mūsu
jauno kuģniecību nespējīgu turpmāk strādāt un spie-
stu viņu nodot kuģu apdrošināšanu nevis Finanču mi-
nistrijai, bet privātām sabiedrībām vai ārzemēs, zi-
nādami, ka ārzemnieki prasa pārmērīgi lielas apdro-
šināšanas prēmijas.

Progresīvās apvienības vārdā lūdzu Augsto na-
mu šo likumprojektu noraidīt, bet ja pārietu uz pan-
tu lasīšanu, tad vismaz pieņemt 2. punktu tādā re-
dakcijā, kādā to iesniedzu Augstajam- namam, kur 2.
pantā paredzēta ari privātīpašnieku kuģu apdrošinā-
šana Finanču ministrijas apdrošināšanasnodaļā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti! Man šoreiz kā finanču, tirdzniecības un rūp-
niecības kommisiijas priekšsēdētājam: kommisijās uz-
devumā jāiesniedz pārlabojums un jādod daži paskai-
drojumi par šolikumprojektu.

Satversmes 81. panta kārtībā izdotā likuma 2.
pants paredzēja tiesības pieņemt apdrošināšanā ne
tikai to mantu, kas ir valsts rīcībā vai valstij pieder,
bet paredzēja tiesības apdrošināt Finanču ministrijas
apdrošinašanasnodaļā ari privātu mantu, ja kāds to
veļas. Šī kārtība pastāvēja tā iemesla dēļ, ka Fi-
nanču ministrijai apdrošināšanas nodaļa apdrošina
mantas par zemāku tarifu nekā apdrošināšanasakciV
ju biedrības.

Likumu caurskatot vienai kommisijās locekļu
daļai bija tendence noteikt, lai Finanču ministrijas
apdrošināšanas nodaļā varētu apdrošināt tikai
valsts mantu vai valsts rīcībā esošu mantu, bet lai
nebūtu brīv apdrošināt mantu, kas ir banku rīcībā,

' un prīvatu mantu. Šī tendence neapšaubāmi izgāja
-no akciju biedrībām, kurām Finanču ministrija ir kon-
kurrence ar lētākiem tarifiem. Kommisijā, pieņemot
likumu 1., 2. un 3. lasījumā, balsu vairākums nosvē-
rās uz šo viedokli un pieņēma tādu stāvokli, ka pri-
vātu mantu Finanču_ ministrijas apdrošināšanas no-
daļa nevar apdrošināt.

Pēc tams kad likumu nodeva plenārsēdei:, kuģu
īpašnieku aprindas protestēja pret jaunokārtību. Pro-
testu iesniedza arī Latvijas hipotēku banka, aizrādot,
ka jauna kārtība, kas paredzēta priekšā esošajā likum-
projekta, augstāka mērā apdraud Latvijas kuģnie-
cību, Ja kuģu īpašnieki būšot spiesti- apdrošināt ku-
ģus akciju biedrības, viņi nevarēšot izturēt augstos
tarifus, un no ta cietīšot visa kuģniecība. Tāpēc
kommisijā no jauna skatīja šo pantu cauri un vie-
nojas, ka 2. pants atjaunojams vecā redakcijā, t. i.
valdības satversmes 81. panta kārtībā izdotajā liku-
ma redakcija, kas paredz, ka kuģus un citas man-
tas var apdrošināt, kur patīk, tāpat valsts- un valsts
rīcība esošu mantu. Šo stāvokli kommisi-ja pieņē-
ma. Kommisijās vārdā lieku priekšā pieņemt 2. pan-
tu agrāka — valdības redakcijā.

Priekšsēdētājs PKalniņš: Debates izbeigtas. —
Vai referents veļas vardu? Vārds referentam.

Referents A. Zaķis: Cienījamie deputātu kungi!
Vispārīgas debates neviens neceļa nekādus iebildu-
mus pret šolikumu. Man tikai te jākonstatē,ka Bach-
maņa kunga- uzstāšanas laikam- bija izsaukta aiz pār-
pratuma, jo kommisijā taču pietiekoši skaidri -ir pie-
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ņēmusi savu atzinumu,_un es uz to arī aizrādīju, ka,
atjaunojot 2. pantu veca redakcijā, jautājums par ku-
ģu apdrošināšanu paliktu līdzšinējā stāvoklī. Tā tadpar tonebija, ko runāt. Ja 2. pantu pieņemtu tagad
priekša celta redakcijā, tad arī tam gadījumam eskā
referents pieteicu piezīmi 2. pantam, kas noteiktu, ka
valsts apdrošināšanas nodaļa var apdrošināt arī ku-ģus. Ta tad Bachmaņa kunga runāšana bija lieka,
dibinājās uz pārpratumu, jo, kā jau teicu, kommisijā
bija tādas domas, ka tiklab vienā, kā otrā gadījumā
kuģus varēs apdrošināt. Šīs bažas tā tad pilnīgi
atkrīt.

Ja Bastjaņa kunga priekšlikumu noraidītu un
pieņemtu tagadējo 2. panta redakciju, tad es kā re-
ferents iesniegtu prie_kšlikumu, lai apdroišnāšanas
nodaļa apdrošinātu ari kuģus.

Vairāk man nebūtu, ko piebilst. Lūdzu pāriet
uz pantu lasīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk pār-
eja uz_ pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas ir
pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. — Ludzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J.Kauliņš:
„Likums apdrošināšanas lietās."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta
neviens neveļas? Virsraksts nāk nobalsošanā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu.
Tadu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbal-
sīgi pieņemts, — Ludzu nolasīt 1. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Visas Latvijā operējošās apdrošināšanas akciju sabie-

drības, pagastu un pilsētu savstarpējās apdrošināšanas sabie-
drības, ka arī pašvaldības apdrošināšanas iestādes padotas Fi-
iianču ministrijas pārraudzībai.

Bez tam_savstarpējās apdrošināšanas biedrības kas di-
binātas saskaņa ar noteikumiem par kooperatīvām sabiedrībām
un viņu savienībām, padotas vispārējai pārraudzībai un obligā-
toriskam revīzijām, saskaņa ar likumu par kooperatīvu sabie-
drību un viņu savienību revīzijām.

_ Iekšlietu ministrijā reģistrētās pašvaldību apdrošināšanas
iestādes bez tam savu saimniecisko budžetu un lauku pašval-
dību un lauksaimniecības ēku obligātoriskās apdrošināšanas iz-
vešanas ziņa padotas Iekšlietu- ministrijas pārziņai uz pastā-
vošo likumu un noteikumu pamata."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. panta
neviens neveļas? 1. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 1.panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 1. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. — Lūdzu nolasīt 2. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Finanču ministrijas apdrošināšanas nodaļai piekrīt:
1) uzraudzība par itin visām apdrošināšanas sabiedrībām

un iestādēm, kas darbojas Latvijā;
2) valstij piederošas, kā arī valsts iestāžu rīcībā pārņem-

tas mantas apdrošināšana un tās pārapdrošināšana;
3) Latvijā darbojošās apdrošināšanas sabiedrībās un ie-

stādēs noslēgto ugunsapdrošimājumu pārapdrošināšana
4. pantā noteiktā kārtībā."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 2. panta vārdu
neviens neveļas? Pie 2. panta iesniegts vairāk pār-
labojumu. Deputāts V. Bastjānis kā finanču, tirdz-
niecības un rūpniecības kommisijās priekšsēdētājs
liek priekša

2. panta 2. punktu izteikt šādi: .
„2> valstij piederošas mantas atpdr'ošināšana un tās pār-

apdrošināšana, ka arī privātas mantas apdrošināšana
un pārapdrošināšana saskaņā ar 1927. g. 6. oktobra
noteikumiem (lik. kr. 188) 1;

Piezīme. Finanču ministrijas apdrošināšanas nodaļai at-
ļauts pieņemt apdrošināšanā privātu mantu, kas ie-
ķīlāta valsts iestādes un valsts bankās, ja manta

nav apdrošināta apdrošināšanas sabiedrībā, kuru
banka atzīst par drošu, un ja attiecīgā iestāde un
banka to atzīst par vajadzīgu."

Pirmais un trešais punkts paliek tādā pašā re-
dakcija. — Deputāts K. Bachmanis liek priekšā 1.
un 3. punktu atstāt kommisijās redakcijā, bet 2.
punktu pieņemt jaunā redakcijā, proti —

2. panta 2. punktu izteikt tā:
2. Finanču ministrijas apdrošināšanas nodaļai piekrīt:

2) valstij piederošas, kā arī valsts iestāžu vai valsts ban-
ku rīcība pārņemtās resp. ieķīlātās mantas, tāpat arī
Latvijas pilsoņiem piederošo kuģu apdrošināšana un
pārapdrošināšana.

3)

Referents Zaķis liek priekšā tai gadījumā, ja
būtu noraidīta Bastjaņa redakcija, kur viņš liek
priekša jaunu 2. punktu, atstāt šim punktam to pašu
tekstu, bet

_ pievienot šādu piezīmij „Uz kuģu īpašnieku vēlēšanos Fi-
nanču ministrijas apdrošināšanas nodaļa var pieņemt apdro-
šināšana kuģus, kaut tie arī nebūtu ieķīlāti valsts iestādēs un
bankas". —

Balsošanas kārtība būs šāda: vispirms likšu uz
balsošanu priekšlikumu 2._panta 2. punktu izteikt tanī
redakcija, ko liek priekša finanču, tirdzniecības un
rūpniecības kommisijās priekšsēdētājs V. Bastjānis;
ja to pieņems, atkritīs tiklab deputāta Bachmaņa, kā
referenta_ Zaķa priekšlikumi; ja to noraidīs, nāks no-
balsošana deputāta Bachmaņa pārlabojums pie 2.
panta 2. punkta; ja to pieņems, atkritīs referenta
Zaķa priekšlikums — ievest jaunu piezīmi; ja to no-
raidīs, beidzot nāks nobalsošanā piezīme pie tagadē-
ja teksta, ko iesniedzis referents Zaķis. — Sākam
balsot!

Nobalsošanā nāk finanču, tirdzniecības un rūpniecī-
bas kommisijās priekšsēdētāja V. Bastjaņa iesnieg-
tais priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Bastjaņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kasir par deputāta Bastjaņa priekšliku-
mu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par finanču,_ tirdzniecības un rūpniecības- kom-
misiijas priekšsēdētāja deputāta Bastjaņa iesniegto
priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret — 29 balsis. Šis
priekšlikums pieņemts. — Līdz_ ar to atkrīt pārējie
priekšlikumi._— Nobalsošanā nāk 2. pants pārlabo-
ta veida. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta
pieņemšanu pārlabotā veidā. _ Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. 2. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pie-
ņemts. — Ludzu nolasīt 3. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Visa Latvijā esošā nekustama un kustama manta ap-

drošināma pret uguni vienīgi Latvijas apdrošināšanas sabiedrī-
bas un iestādes. Izņēmumi pielaižami tikai tādos gadījumos,
jaLatvijas apdrošināšanas sabiedrības un iestādes atteicas no-
slēgt apdrošinājumu līgumus vai ja tās prasītu prēmiju, kas
pārsniedz 6% no apdrošināšanas summas. Šinīs gadījumos var
izdarīt mantas apdrošināšanu ārpusLatvijas, bet ne citādi kā
ar finanču ministra piekrišanu, kas jāizprasa īpašniekam-apdro-
šinājuma ņēmējam."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 3. panta vārdu
neviens neveļas? 3. pants nāk nobalsošanā, Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 3. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 3. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. — Ludzu, nolasīt 4. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Ugunsa_pdrošinājumi, kurus noslēg_ušas Latvijā darbojo-

šās apdrošināšanas sabiedrības un iestādes, izņemot pagastu
savstarpējās sabiedrības, oblļgatoriski pārapdrošināmi Finanču
ministrija, kurai_ tiesība zināmu risku kategorijas nepieņemt
pārapdrošināšana vai arī atteikties no dažu apdrošināšanas sa-
biedrību un iestāžu parapdrošinajumu pieņemšanas. Clbligāto-
risko parapdrošinajumu normas, kuras tomēr nedrīkst pār-
sniegt 10% no katra atsevišķa riska, noteic finanču ministris .
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Uz apdrošināšanas sabiedrību vēlēšanos, apdrošināšanas
nodaļa var pieņemt brīvprātīgus parapdrošinajumus arī obligā-
torisko normu pārsniedzošā apmērā."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? 4. pants nāk nobalsošanā. Ludzupacelties
tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 4. pants vienbalsīgi pieņemts. —
5. pants.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Latvijā aizliegta ārzemju apdrošināšanas sabiedrību un

to pārstāvju darbība. Personas, kas pienāktas aizliegtu ap-
drošinājumu noslēgšanā vai kas palīdzējušas tos noslēgt, so-
dāmas un pretlikumīgā darbība aizliedzama.

Tāpat ugunsapdrošināšanas nozarē aizliegts apdrošināša-
nas biedrībām izsniegt apdrošinājumu ņēmējiem ārzemju ap-
drošināšanas sabiedrību vai, pēdējo pārstāvju izdotos certifikā-
tus (apliecības), kā ari citus paziņojumus vai rakstus, kuru
nolūks atvietot minētos certifikātus."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? 5. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties
tos,, kas ir pret 5. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 5. pants vienbalsīgi pieņemts. —
Lūdzu nolasīt 6. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Par likuma 3. un 5. panta pārkāpšanu vainīgie sodāmi

uz 1903. g. sodu likumu 138. p. pamata."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens- ne-
vēlas? 6. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 6. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 6. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lū-
dzu nolasīt noslēguma tekstu.

Sekretārs J.Kauliņš:
„Atcelti 1920. g. 19. martā izdotie pagaidu noteikumi ap-

drošināšanas lietās (lik. kr. papild. 46)."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret no-
slēguma tekstu nav? Noslēguma teksts pieņemts. —•
Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties.
tos', kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Likums visumā vienbal-
sīgi pieņemts. —

6. un 7. dienas kārtības punkts — pārgrozī-
jumi likumā par sviesta ražošanas
veicināšanu un likums par sviesta
ražošanas veicināšanu. Vienam likum-
piojektam referents ir J. Lejiņš, otram — J. Birz-
nieks. — Prezidijs liek priekšā debates par abiem
šiem likumprojektiem apvienot, bet nobalsot vēlāk
par katru atsevišķi. Iebildumu nav? Tas pieņemts,
— Vārds referentam Lejiņam.

Referents J. Lejiņš-Leja: Augstais nams! Li-
kumā par sviesta ražošanas veicināšanu, kas bija
spēkā līdz š. g. 1. jūlijam, valdība ir izdarījusi dažus
pārgrozījumus, kas savā laikā projekta veidā caur
plenārsēdi nodoti lauksaimniecības kommisijai.Lauk-
saimniecības kommisijā šo valdības projektu ir pie-
ņēmusi mazliet pārgrozītā veidā — patiesībā tikai ar
techniskas dabas pārgrozījumiem —, un šādā veidā
tas tagad tiek celts priekšā Saeimas plenārsēdei ap-
stiprināšanai.

Pārgrozījumi, kādi ir izdarīti jaunajā projektā,
salīdzinot ar agrākā likuma tekstu, varbūt, teksta zi-
ņā ir niecīgi, bet patiesībā pēc satura ir loti lieli.

Pirmais un svarīgākais pārgrozījums ir tas, ka
līdzšinējā garantētā sviesta cena, kas bija Ls 2.50 par
kilogramu pirmās šķiras sviesta un Ls 2.40 par otrās
šķiras eksporta sviestu, turpmāk ir noteikta uz Ls
2.25 par kilogramu I šķiras sviestam un uz Ls 2.15
II šķiras eksportsviestara Tā tad cena pirmās šķi-
ras sviestam ir pazemināta par 10%.

Bez tam jaunais projekts atšķiras no vecā liku-
ma ar to, ka ir paredzēts, ka turpmāk no piemaksām:,

ko valdība izsniegs lauksaimniekiem, tiks atvilkti ne
tikai sēklas un lopbarības parādi, kas ir uzkrājušies,
bet arī zemes bankas un Latvijas bankas aizdevumi,
kas savā laikā izsniegti no rezerves fonda caur krāj-
kasēm.

Galvenais, ko projekts paredz, ir tas, ka lauk-
saimnieki saņems 80 santimu piemaksu par katru ki-
k gramu, kamēr nebūs pārsniegta minētā cena, Tur-
p retim, pārējo daļu, kas vēl iztrūktu pēc 80 santimu
izsniegšanas līdz garantētai cenai, dzēstu no tiem
parādiem, ko es jauminēju.

Tie ir svarīgākie pārgrozījumi, ar kuriem- jau-
nais likumprojekts atšķiras no vecā likuma.

Jākonstatē, ka jaunais projekts ir stipri liels pa-
sliktinājums lauksaimniekiem tai ziņā, ka garantētā
cena tagad ir paredzēta stipri zemāka nekā bija
pirms gada.

Ja mēs gribētu piegriezties šī jautājuma moti-
vēšanai pēc būtības, tad vispirms vajadzētu minēt
skaitļus, kas raksturotu mūsu piensaimniecības no-
zīmi, sevišķi attiecībā uz sviesta eksportu.

Jāaizrāda, ka sviesta eksports pēdējos gados
aizvien ir audzis. Vispār mūsu ārējās tirdzniecības
bilancē sviesta eksports ieņem ļoti redzamu vietu.
Ja ņemampierādījumam skaitļus-, tad pēdējos 10 ga-
dos,_ t. i. no 1922. gada līdz 1932. gadam, šie skaitli
ir šādi: 1922. gada jnūsu sviesta eksports sastādījis
tikai 3% no kopējā eksporta; nākošajos gados —
67o, 8%', 117o, 20%, u. t. t. līdz beidzot 1932. gadā
sviesta eksports sasniedzis 32%\ no kopēja eksporta.
Ta tad pieaugums ir no 3%, kas bijuši 1922. gadā,
10 gadu laikā līdz 32%. Tik strauji ir pieaudzis svie-
sta_ eksports. Pievedot šos skaitļus, es gribu tikai uz-
svērt, ka mūsu piensaimniecībai patiesībā piekrīt ļoti
liela nozīme. Negarantējot sviesta pašizmaksas ce-
nu, ja ari ražošana eksportam neapstāsies pavisam,
tad katrā ziņā katastrofālos apmēros mazināsies, kri-
tīsies un sašaurināsies. Līdz ar to tik pat lielā mērā
sašaurināsies mūsu eksports, valūtas ienākumi, un
tam visam sekos citas ļaunas parādības, kādas līdzī-
gos gadījumos arvien novērojamas.

Piegriežoties sviesta cenām:, jāsaka, ka sviesta
cenas pēdējos gados ļoti strauji un neatlaidīgi ir kri-
tušās. Ja varam sacīt, ka laikā no 1924. gada līdz
1929. gadam, t. i. 5 gadu laika sprīdī sviesta cenas
ir bijušas diezgan stabilas un ir svārstījušās ap 4
lati kilogramā, tad par tālākiem gadiem to jau vairs
nevaram sacīt. 1930. gadā sviesta cenas ir sākušas
strauji kristies — pirmā laikā uz Ls 3.14 kilogramā,
1931. gadā — jau uz Ls 2.51 kilogramā un beidzot,
1932. gada — uz Ls 1.70 kilogramā. Caurmērā pie-
na produktu cenas ir kritušās par 58%. Piena pro-
duktu cenu krišanās dēļ lauksaimnieki 193-1. gadā
ieņēma par piena produktiem par 18 miljoniem latu
mazāk nekā 1930. gadā.

Jāsaka, ka. ari pēc šī gada ieņēmumi no pien-
saimniecības turpina kristies un krītas vēl tagad. Ar
to es gribu uzsvērt, ka, negarantējot lauksaimnie-
kiem kaut pašizmaksu, turpināsies ražošanas sama-
zināšanās.

Lai aina būtu vēl raksturīgāka, minēšu dažus
skaitļus, cik lauksaimnieki ir saņēmušipēdējos gados
par pienu. Izrādās, ka 1927. gadā lauksaimnieki ir
saņēmuši par kilogramu piena 14 santimu, 1929. ga-
da — tikai 12 santimu, 1930. gadā — 11 santīmu un
1931. gadā — 9 santimus. 1932. gadā pēc cieto cenu
noteikšanas stāvoklis mazliet ir uzlabojies. Ja tas
nebūtu darīts-,piena cenas būtu kritušās vēl straujāk.

Ja piegriežamies ārzemēm un paskatāmies, kā
dažas ārvalstis veicina piensaimniecību un piena pro-
duktu eksportu, tad jāsaka, ka dažādās valstīs ir
dažādi paņēmieni, kā attiecīgās valstis mēģina uzla-
bot lopkopības stāvokli, lai gūtu lielākus ienākumus.

' * to* 1933
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Bieži dzirdam atsaucamies, ka Igaunija neko ne-
esot darījusi šinī ziņa, un ka tā esot mums priekš-
zīme. Tiešam Igaunija ļoti maz šinī virzienā darīju-
si, bet skaitļi, kas mums pieietami, runā ļoti skaidru
valodu, katra ziņa tadu, kas mus biedina līdzīgi iztu-
rēties pret saviem ražotajiem, jo Igaunijā sviesta
eksports pagājuša gada ir samazinājies par 40%'. Pats
par sevi saprotams: ja mes nenāksim pretim pien-
saimniekiem, tad Latvijā nebūs labāk. Igaunijā svie-
sta eksports ir samazinājies par 40% un vēl turpina
samazināties. Mums vel nav skaitļu par pēdējo ga-
du. Redzēsim, kāds būs attiecīgais pārskats.

Ja ņemam: Poliju, tad jāsaka, ka Polijā ļoti maz
vērības piegriež racionālai lopkopībai. Polijas svie-
sta eksports, ir samēra niecīgs, lai gan tā ir liela
valsts; bet tas ir tapec, ka Polija savā laikā nekā nav
darījusi lauksaimniecības atbalstīšanai.

Ja ņemam- vēl vienu tālāku mūsu ziemeļu kai-miņu, kur arī ir līdzīgi apstākļi ar mums — Somiju,
tad jāsaka-, ka šogad- Somijas sviesta eksports ir sa-
mazinājies par 32%. Kā visās minētās, tā arī nemi-
nētas valstīs — es te negribu minēt visus skaitļus —
tagad ir novērojama tāda parādība, ka tanīs valstīs,
kas laika nav domājušas par cietām sviesta cenām,
sviesta eksports tagad ir tuvu sabrukumam. Igau-
nija tikai tagad ir atģidusies, ka ir nodarījusi milzīgu
kļūdu, un tikai tagad ir sapratusi, ka sagrauto izla-
bot nebu_s- tik viegli. Šīs valsts tautsaimnieki ir tā-
das domas,, ka-ir bijusi liela kļūda, ka sviesta cenas
ir pazeminātas, un atsaucas uz Latviju, kurā šai ziņā
esot priekšzīmīga rīcība, kurā valsts nestie upuri
esot dubulti atpakaļ nākuši.

Es varētu minēt piemērus arī no dažām Vakar-
eiropas valstīm. (Saucieni: „Lūdzam, lūdzam!")
Ja mes, piemēram,_ņemam tipisku lauksaimniecības
zemi Holandi, tad jāsaka, ka Holandē pagājušā gadā
sviesta produkcija ir augusi par 69%, pretēji tām
valstīm, kas neko nav darījušas savas piensaimnie-
cības laba. Tas arī ir pilnīgi saprotams, kāpēc šāds
straujš sviesta ražas pieaugums. Tas tāpēc, ka Ho-
lande pagājušā gadā savas s-vies-ta ražošanas veici-
nāšanai ir izdevusi, rēķinot mūsu valūtā, 125.000.000
latu, kas uz vienu kilogramu iztaisa Ls- 1.60 lielu
piemaksu. Tasir apmēram puse tā, cik mēs esam
maksājuši pēc līdzšinējā likuma, kad piemaksas vēl
nebija samazinātas, cik mēs esam spējuši un varē-
juši dot. Holandē patiesībā ar lauksaimniecību no-
darbojas tikai 24% no visiem iedzīvotājiem. Tā tad
lauksaimniecība Holandē nestāv tik izcilā vietā kā
pie mums, kur ar lauksaimniecību nodarbojas 66%
no visiem iedzīvotājiem. Holandes piemērs mums
arī nevar būt tik raksturīgs, jo jāsaka,ka tā ir veca
un bagāta valsts, un ka mēs šādas summas lauk-
saimniecības atbalstīšanai nekad nevaram izdot. Arī
citi apstākļi var būt svarīgi, bet katrā ziņā nevar
apstrīdēt to, ka ir daudz tādu valstu, kuras daudz
vairāk pabalsta savu lopkopību, nekā tas tiek da-
rīts pie mums. Neviena valsts to nav nožēlojusi, bet
katra ir uzrādījusi panākumus: ir pacelta ārējā tirdz-
niecības bilance, palielināti valūtas krājumi, rasta
nodarbošanās iekšzemē, sagādāti lauksaimniekiem
lielāki ienākumi, kurus savukārt pēdējie var ieguldīt
dažādos izbūves darbos. Šie izbūves darbi dod vai-
rāk nodarbošanās strādniekiem, ar ko tiek novērsts
bezdarbs un vispār veicināta labklājība zemē.

Tas būtu īsumā par ārzemju piemēriem, kas ir
darīts sviesta ražošanas veicināšanā. Budžeta kom-
misijā arī ir pieņēmusi likumu par sviestkopības vei-
cināšanu, kas tikai izteikts citā redakcijā; patiesībā
šī projekta saturs ļoti stipri atšķiras no tā satura, kas
ir lauksaimniecības kommisijās projektā. Lauksaim-
niecības kommisijā, pieņemot savu projektu, domāja,

Krājumā Saeimas StenoEraFu
birojā Rigā. Saeimas laukumā.

ka viņas ieskati ir daudz pareizāki, jo šinī projektā
paredzētas noteiktas garantētas cietas cenas svie-
stam; turpretim budžeta kommisijās variants nepa-
redz tadu_cietu cenu garantēšanu, bet paredz tikai
vienu zināmu, apaļu summu, kuru valdība ikgadus
piemaksatu_ sviesta ražotājiem, ja sviesta cena ār-
zemju tirgu nokristu zem viņas noteiktajām mini-
mālam cenām. Materiāla atbalsta ziņā nav nekā-
das jūtamas starpības starp lauksaimniecības un bu-
džeta kommisijās projektiem,_un'šinī ziņā arī nebūtu
Augstajā nama daudz šķēpi jākrusto, ja pats princips
nebūtu tik svarīgs, no kura mēs nekādā ziņā nedrīk-
stam atkāpties.

Princips, kas ir_ lauksaimniecības kommisijās
projekta pamata, ir tāds, ka lauksaimniekiem ir no-
teikti zināms, cik viņi saņems par savu sviestu zinā-
mu laika sprīdi, piemērāmi viena gada laiku, uz kādu
laiku_ likums bija spēkā līdz šim, un, domājams, būs
speka_ arī turpmāk. Ja turpretim 1tagad pieņemtu ti-
kai kādu noapaļotu summu, kāda tagad tiek projek-
tēta, tad lauksaimniekiem nebūs garantijas, ka viņi
par savu precisaņems — ja, varbūt, ārzemju tirgos
cena strauji slīdetuuz leju — pienācīgu cenu, un
tāda kārta cena varētu iznākt viņiem- stipri zem paš-
izmaksas. No ta ciestu ražošanas darbs.

Es uzturu lauksaimniecības kommisijās variantu
un lūdzu Augsto namu pieņemt šīskommisijās pro-
jektu, kura pamata ir noteikti garantētas cietas cenas,
ko neatlaidīgi prasa mušu lauksaimnieki, kaut tas arī
ir tik stipri samazināta veida, kā tas ir pieņemts šai
projekta.

Kommisijās vārdā es lūdzu šim- likumprojektam
ari steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību. Steidzamība nak nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta.—
Vārds otram referentam Birzniekam.

Referents J. Bilrznieks; Augsti godātie depu-
tātu kungi! Budžeta kommisijā iesniegtos pārgro-
zījumus likuma par sviesta ražošanas veicināšanu ir
noraidījusi — ir noraidījusi aiz tā motīva, ka taga-
dējais likuma saturs- un piemaksu polītika sviesta pār-
devējus attur _ iegūt ārzemēs augstākas cenas un ka
tagadējais stāvoklis, kāds ir pastāvējis laikā no pa-
gājuša gada 1. jūlija līdz šī gada 1. jūlijam, nav pie-
ņemams budžeta kommisijās vairākumam. Ar balsu
vairākumu kommisijā šos pārgrozījumus likumā no-
raidīja un izstrādāja jauna satura līdzīgu likumu, kur
nav vairs iekša cietu cenu princips, bet ir noteikts,
ka tad, ja sviesta cena pasaules tirgū noslīdētu līdz
Ls 2.20 pirmās šķiras sviestam, valsts piemaksā 1
latu par kilogramu, bet otrās šķiras sviestam, ja cena
zemāka par 2 lati, valsts piemaksā starpību starp ie-
gūstamo cenu un 2 latiem. Tikai atkal ne vairāk kā
80 santimu par kilogramu. Skaidrā naudā šis pro-
jekts paredz izmaksāt lauksaimniekiem 75%I no šīs
noteiktās piemaksas. Absolūtos skaitļos piemaksa
I šķirai tad būtu 75 santimi, II šķirai — 60 santimu.

Zemkopības departaments bija iesniedzis bu-
džeta kommisijai datus un aprēķinus, ka šinī budžeta
gadā sviesta eksports būs apmēram nepilni, 17.000.000
kilogramu, vai — precizi — 16,8 miljoni kilogramu:
I šķiras sviesta — 14,3miljoni kilogramu un II šķiras
— 2,5 miljoni kilogramu. Šādos apstākļos I šķiras
sviestam nāktos piemaksāt apmēram- 10,7 miljoni la-
tu un II šķiras sviesta — 1,5 miljoni latu. Kopā iz-
nāk budžetā, paredzētā summa — 12,2 miljoni lati.

Es lūdzu Augsto namu pieņemt budžeta komimi-
sijas likumu par sviesta ražošanas veicināšanu un
pieņemt to steidzamības kārtībā,
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Arī šimlikumprojek-
tam referents lūdz steidzamību. Steidzamība nāk
nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret stei-
dzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidza-
mība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas de-
bates par abiem likumprojektiem. Vārds deputātam
Buševicarn.

A. Buševics (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Sociāldemokrātu frakcija balsos pret abiem iesnieg-
tajiem likumprojektiem. Kā jaureferents šeit norā-
dīja, iesniegto likumprojektu uzdevums ir — nodro-
šināt iespēju turpināt to sviesta piemaksu maksāša-
nas veidu, kāds pastāvēja līdz šim, sākot ar pagāju-
šo gadu. Līdzšinējais sviesta piemaksu likums ir iz-
maksājis valstij apmēram 19.000.000 latu. Tiesa, ta-
gadējā projektā piemaksas- ir pazeminātas par 25 san-
tīmiem — par 10% ; bet lieta ir tāda, ka, pazeminot
garantēto cenu, līdz ar to pašas piemaksas nepa-
mazināsies, Man atkal jāatsaucas uz referentu Leji-
ņa kungu, kurš šeit norādīja, ka sviesta cena pasau-
les tirgū kritusies par apmēram 10%;; piemaksas sa-
mazināsies mazāk, tāpēc ka mūsu ārzemju tirgos no-
tiek zināma pārgrupēšanās: no cenu ziņā mums lab-
vēlīgāka Vācijas tirgus, pateicoties Vācijas lauksaim-
niecības politikai, sviesta eksports pārkārtojas uz
mums mazāk labvēlīgo Anglijas tirgu, kur pie-
maksas iznāks lielākas. Tāpēc jāšaubās, vai, tur-
pinoties līdzšinējam piemaksu veidam^ piemaksas
samazināsies. Ir skaidrs, ka tās pārsniegs to sum-
mu, kas paredzēta tikko pieņemtajā budžetā.

Parādu strīpošana uz piemaksu rēķina turpinā-
sies. _ Pēc līdzšinējā likuma varēja strīpot ar pie-
maksām: tikai sēklas fondu un lopbarības aizdevu-
mus, bet tagad ir paredzēts, ka varēs strīpot arī
valsts zemes bankas kapitāla aizdevumus un Latvi-
jas _bankas no valsts rezerves fonda caur vietējām
krājaizdevu sabiedrībām uz vekseļiem izsniegtos
aizdevumus, kā arī lauku nekustamas mantas no-
dokļa valsts daļas parādu. Līdz šim ar piemaksām
varēja dzēst minētos aizdevumus tikai Latgalē. Ta-
gad tas ir izplatīts uz visu Latviju. Tā tad nolūks ir
skaidrs — dzēst parādus uz dzīves atjaunošanas fon-
da rēķina.

Ulmaņa kungs — viņš te_ pašreiz ir klāt — kād-
reiz teicaka viņam nav nolūka parādus- dzēst. Tā
tad, domājams, viņam- tagad būtu jābūt pret šo li-
kumprojektu, kas paredz parādu dzēšanu. (Ķ. Ulma-
ņa; starpsauciens.) Lūdzu palasait 5. pantu! Vajaga
papriekš likumu izlasīt un tad. runāt. Tur ir pare-
dzēta paradu dzēšana un pie tam ļoti plašos apmē-
ros. Es domāju, ka jau teicu, ja Ulmaņa kunga ap-
galvojumus ņemtu nopietni, tad viņam- tagad vaja-
dzētu balsot pret šo likumprojektu, bet, kā mēs re-
dzam, šī likumprojekta ierosinātājs ir neviens cits kā
Ulmaņa kungs. Tā tad skaidrs, ka to, ko Jūs esat
teikuši, nevar ņemt nopietni.

Pateicoties milzīgām summām, ko piemaksas
prasa,- valdība, kurai vairs nav brīvu rezervju, ir
spiesta ķerties pie ierēdņu atalgojumiem, ir spiesta
ķerties_ pie sociālam labierīcībām u. t. t., un tas pa-
dara šis piemaksas nepieņemamas strādniecībai.

Jāsaka, ka mēs nebūt nedomājam uzmesties par
tiem pūķiem, kas sargātu

^
lai valsts rezerves pa-

liktu neaizskartas un lai tas neizmantotu palīdzības
sniegšanai lauksaimniecībai. Kur šī palīdzība ir va-
jadzīga1 tur to vajaga sniegt; bet tas veids, kā tiek
izmaksātas piemaksas, tas savu mērķi nesasniedz.

Pēc pagājušā gada procentu normas pazeminā-
šanas krēdita apstākļi lauksaimniekus vairs nespiež
ta, ka agrāk; nosistas ir arī laukstrādniekiem algas,
un tomēr lauksaimniecība ar visām piemaksām ne-
var veikt tos uzdevumus, kas viņai piekrīt. Zemko-

pības ministrijas budžetu apspriežot, es jau norādīju
uz dažam blakus parādībām, kaš mūsu lauksaimnie-
cībai ļoti bīstamas. Šāda bīstama parādība, starp
citu, ir ari lauksaimniecības pārkārtošana ar pāreju
atpakaļ uz graudkopību. Šīs dienas sēdē es to atkār-
tot negribu. Aizrādīšu tikai uz trim ļoti nelabvēlī-
gam parādībām, kas uzskatāmas par tiešām pie-
maksu izsniegšanas sistēmas sekām.

Pirmās- no šīm- sekām — es jau pagājušā gadā
uz to aizrādīju, kad pieņēma pirmos sviesta pie-
maksu likumus — ir tādas, ka sviesta eksportierus
un pārstrādātājus, saņemot piemaksas, absolūti nein-
terese sviesta cenas. Mūsu pravietojums, kad mēssacījām, ka Latvijas sviesta cenas noslīdēs uz leju,
līdz ko tiks ievesta piemaksu sistēma, ir piepildījies:
Latvijas _ sviesta cenas ir samērā daudz straujāk kri-
tušas ka Dānijas sviesta cenas. Tas ir pilnīgi sa-
protams. Eksportieri nav ieinteresēti: viņiem vien-
alga, cik viņi par sviestu saņem, jo pārējo piemaksā
valsts. (Sauciens no vietas.) — Tā tas ir, Grants-
kalna kungs: Jus esat aizmirsuši, kas- gadu atpakaļ
notika.

Otra ļaunāparādība ir tā, ka eksportieri nav ie-
interesēti meklēt plašāku tirgu: viņi dod sviestu tur,
kur ir iesākuši, un jnedomā par to, ka, varbūt, jau
rīt viņi šo tirgu varētu zaudēt. Viņiem 1arī vienalga,
par kādu cenu viņi sviestu atdod: piemaksa viņiem
ir nodrošināta. _ Ja sviestu pārdod par 1 latu kilo-
gramu, taddabus piemaksu Ls 1.50, pārdos par ne-
daudzjzemaku cenu — saņems augstāku piemaksu.

Kāds stāvoklis radās tad
^

kad Vācija draudēja
ierobežot sviesta tirgu? Mūsu eksportieri nemaz
nebija parūpējušies par to, lai varētu meklēt tirgu
citur. Tikai pec Vācijas sviesta importa ierobežo-
jumiem — ta tad nevis pateicoties piemaksu sistē-mai, bet ievērojot šīs sistēmas sekas un šo seku iz-
paudumu uz ārieni — beidzot tika meklēts sviestam
tirgus arī citur. Tagad, jau Vācija vairs nav mūsu
galvena sviesta noņēmēja; pirmo vietu sviesta no-
ņemšanas ziņa tagad ieņem: Anglija, bet Anglijas tir-
gus cenu ziņa mums ir nelabvēlīgāks nekā Vācijas
tirgus. Tagad ir piepildījies tas, ko mēs pareģojām
jau pagājušajā gada.

Mūsu ārējais tirgus ir_ sagandēts ar piemaksu si-
stēmu. Uzlabošanos, ievērojot lielos sviesta pieve-
dumus no Austrālijas un Jaunzēlandes, grūti pa-redzēt.

_ Ar to vēl_ nepietiek.Otrs, uz ko mēs arī norā-
dījām- jau pagājušajā gadajr tas, ka eksporta s-viesta
cenas ievērojami ir _celuša_s iekšējā tirgū. Eksporta
sviesta cenas iekšēja tirgu ir sasniegušas- piemaksu
cenas. _Tas bija, taisnība, ari viens piemaksu sistē-
mas mērķis, ko sasniedza ar zemnieku savienības
gādību. Vai tagad_ paša Latvijā vairāk sviestu pa-
tērē kā agrāk? Ne! Tagad vairāk pāriet uz mājas
sviesta patēriņu, bet ta ka kāpj arī mājas sviesta ce-
nas un ar algas nosišanu mazinās patērētāja pirk-
šanas spējas, tad sviestu cenšas atvietot ar citām
tauku vielām. Ta tad iekšējais tirgus arī ir sagandēts
ar piemaksu sistēmu.

Beidzot, sviesta ražotāji, pastāvot tagadējai pie-
maksu kartībai, nav sevišķi

^
ieinteresēti sviesta, ra-

žošanas jzdevumu samazināšanā. Sviesta pārstrā-
dātāji, pārdodot sviestu uz ārzemēm, no saņemtās
maksas vispirms novelk izdevumus, un kas paliek
pāri, to izmaksā ražotajiem, kompensējot pēdējos ar
valsts piemaksām. Šīs piemaksas pie mūsu tagadē-
jām augstajam labības cenām nav varējušas noturēt
sviesta ražošanu Latvija agrākā augstumā.

Izslēgts domāt, ka sviesta cenas pasaules tirgū
tuvākā nākotne sasniegs tādus apmērus, kādi bija
pirms krizes. Australijas_ un Jaunzēlandes sviesta
pievedumi Eiropai aug ātrāk par sviesta eksporta iz-
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kritumu no dažam Eiropas valstīm. (E. Grantskalnsno vietas: „Tur_ ir pavisam citi apstākļi!") Šie citi
apstākļi pastāvēs arī nākošajā un arī pēcnākošajā
gada. Sviesta ražotajiem ar to vajadzēs rēķināties.
Kad izlēma principa maksāt sviesta piemaksas, es
iesniedzu priekšlikumu kommisijā un plenārsēdē
sviesta piemaksas izlietot piena cenu nodrošināšanai
lauciniekiem. Toreiz ieteicu par litru 4%i piena
8 santimus, kas sakrita ar toreizējām- sviesta ekspor-
ta cenām. Līdz ar to ieteicu samazināt sviesta pār-
strādāšanas izdevumus, uzņemties tos valstij uz se-
vis. Tasvalsti spiestu pārkārtot sviesta pārstrādā-
šanas iekārtu un piena piegādes tīklu tādā veidā, lai
pārstrādāšanas izdevumi būtu iespējami mazāki.
Tagad viena daļa laucinieku, kas pienu gribētu no-dot, to nevar. Tas- galvena kārta attiecas uz jaun-
saimniekiem un sīkzemniekiem, kuriem piena ir par
maz, lai vestu to pa kanniņai uz samērā attālām pien-
saimniecībām. Ta ka tas viņiem neatmaksājas, tad
spiestļ atturēties no piena nodošanas un rezultātā
aug pārstrādāšanas izdevumi, aiz tā iemesla vien, ka
pienotavām pienu nepieved pietiekošā daudzumā. Jabūtu pieņemts mans priekšlikums, tad lauksaimnie-
kiem būtu nodrošinātas piena cenas, un viņi būtu īe-
interesetisviesta, ražošana, un, otrkārt, samazinātos
sviesta pārstrādāšanas izdevumi, Kad es šo priekš-
likumu iesniedzu lauksaimniecības kommisijā, tad vi-
si lauksaimniecības kommisijās locekļi kļuva domīgi
un bija gandrīz gatavi to pieņemt. (Starpsauciens.)
Ne, tur bija i Leikarts, i Lejiņš, un arī tie bija ga-
tavi to pieņemt. Bet tad iejaucas Ulmaņa kungs un
teica, ka tas apdraudot viņu piensaimnieku organi-
zācijas, un likumu pieņēma tagadējā redakcijā ar vi-
sam ta ļaunajām sekām. Sakait: vai pie mūsu augsta-
jam rudzu un_ kviešu cenām nav tā, ka, neskatoties
uz visam lielam piemaksām,, mūsu piensaimniecība
tomēr jau tagad iet uz leju, un vai jūs domājat, ka,
šis piemaksas pazeminot un paturot augstas labības
cenas, piensaimniecība ies uz augšu? Jūs, kungi,
neesat neko darījuši, lai piemaksas, izlietotu ražo-
šanas paletinašanai un lai ražotājam, samazinoties
pašizmaksai, paliktu vairāk. Tā vietā jūs esat spe-
kulējuši uz valsts kasi unJLatvijas patērētāju kabatu.
Šādu politiku turpinot, jus piensaimniecību tiešām
novedīsit pie katastrofas.

Mums abi iesniegtie likumprojekti nav pieņema-
mi. Mes balsosim 1pret tiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kiršteinam.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godā-
jamie deputātu kungi! Mūsu frakcija principā atbal-
sta sviesta piemaksas, jo uzskata, ka tās relatīvi ir
vistaisnīgākās. Šīs piemaksas saņem vislielākais
lauksaimnieku skaits,_pie tam arī ļoti mazie — sī-
kie lauksaimnieki. Pec esošās statistikas sviestu no-
dod apmērāmi 70.000^80.000 saimniecību, tā tad
daudz vairāk saimniecību neka nodod labību, pie
tam šo saimniecību īpašnieki ir daudz vairāk iero-
bežotos apstākļos nekā maizes ražotāji.

Bet mušu frakcija ir pārliecināta, ka arī šinī zi-
ņa mes nedrīkstam iet neiespējamās pārmērībās.
Laigan, saprotams, šīmpiemaksām, ir liela nozīme
valūtas sagādāšana, šo valūtu sagādāt mums nākas
pārmērīgi dārgi. Pagājušajā gadā ir piemaksāti ve-
seli 19.000.000 latu, ja skaita līdz 1. jūlijam, bet va-
lūtas ir ieņemts 31.000.000 latu. Tā tad lielākā da-
ļa valdībai jāpiemaksā klāt. (E. Grantskalna starp-
sauciens.) — No jūlija līdz jūlijam tika samaksāts
19.000.000 latu, Grantskalna kungs. Tie ir pavisam
pareizi dati. — Mes, varbūt, varētu piekrist ari
pat augstākai summai, bet nelaime tā, ka mēs nespē-
jam sava budžeta tik lielu summu atvēlēt.

Es saprotu, ka gluži pareizi ir mūsu zemnieku
partiju pārstāvju aizrādījumi, ka lauksaimniekiem
grūti ražot, un ka ir labāk, ja samaksā vairāk, jo tas
nak par labu visai tautsaimniecībai; bet salīdzinot
mušuzemi ar citam zemēm, nelaime tā — ? to mēs
arvien esam teikuši —, ka mūsu lauksaimniecība
ir ļoti liela, kamēr citas nozares — rūpniecībā no-
darbojas samēra mazāks skaits. Šim: mazākajam
skaitam ir grūti, gandrīz neiespējami dot tik lielas
piemaksas visai lauksaimniecībai.

Bez tam šīm pārmērīgajām^ piemaksām ir
vēl

ta nelaime, ka lauksaimniekos zūd ticība uz viņām,jo valsts viņas nespēj laikā izmaksāt un vienmērpaliek 3—4 mēnešus iepakaļ. Daudz nopietnu lauk-
saimnieku netic, ka valsts ilgi varēs maksāt tik lie-
las piemaksas; viņi doma, ka ilgi tik lielas piemak-
sas maksāt nespēs. Mūsu budžeta apstākļos mūsu
nodokļu maksātāji grūto apstākļu dēļ tik lielas nastas
nespēj nest, kaut ari viņi to gribētu darīt.

Mūsu frakcija ir par to, ka mums šai ziņā jā-
ietur mērenība, ka mums jāsola tikai tik daudz, cik
mes spējam maksāt.

Lejiņš-Leja _ salīdzināja mūsu piemaksas- ar citu
valstu piemaksām un atrada vai vienīgi Holandi, ku-
rai ir lielākas piemaksas. Protams-, salīdzināt mū-
su zemi ar Holandi, ar lielu un bagātu valsti, kuraineiaKs
u ncm_ Auiunijas, nesamērīgi iedzīvotājuskaits un daudz augstāks dzīves standarts — tas,
protams, nav iespējams.

Ja salīdzinām mūsu zemi ar visām kaimiņu val-stīm, ar Igauniju, Somiju, Lietuvu un Poliju^ tad,
man šķiet, Grantskalna kungs, arī Jums ir jāzina, katur ir nesamērīgi zemākas piemaksas. Nesen la-
sījām laikrakstos, ka Lietuva sviesta cena garantē-
ta uz Ls 1.56 santimi. (Sauciens pa labi.) Darba
algas gan ir mazliet zemākas — tas ir pareizi;bet ja ņemsim 1_ Igauniju un Somiju, Grantskalnakungs, tad redzēsim, ka Somija piemaksa noteikta
uz 22 santimiem, Igaunija no 5%I—30%', t. i. apmē-ram 25 santimiem. Ja arī ievērosim darba algu
starpību, tad katra ziņa, ja salīdzinām piemaksas mū-
su^zeme un

kaimiņu valstīs, kur apstākļi ir līdzīgi
mušu zemes apstākļiem, protams, starpība iznāks
krietni liela mušu zemei par labu.

Kā jau teicu, nebūtu, jau, ko žēlot, bet mums
tas naudas nav.

Runājot par piemaksām, mēs, protams; balsosimpar to projektu, kas mums dod reālāku piemaksu
summu, proti — par budžeta kommisijās likumpro-
jektu. Bet man liekas, — un to mēs esam- jau
daudzkārt uzsvēruši —, ka mūsu piensaimniecī-bas atbalstīšana visa lieta nepastāv tikai piemaksās,uz ko mušu zemnieku partijas arvien ir vērsušas
vienīgo uzmanībm Viņas tikai prasa piemaksas,
bet par citam lietam maz interesējas. Bet tā sum-
ma, ko saņemlauksaimnieki par sviestu, taču ir at-
karīga arī no daudz citiem- faktoriem — vispirms
no _ta, par kādu cenu sviestu pārdod ārzemēs. Šaiziņa mes jau esam aizrādījuši, ka mūsu sviesta eks-
porta tirdzniecība atrodas ārkārtīgi, jāsaka — pat
neiespējami slikta stāvoklī.

_Mums nav nekāda plāna šinī lietā. Mums nav
nekādas organizācijas. Mums nav nekādas sviesta
tirdzniecības politikas. Mums sviestu pārdod kādas
7 organizācijas, kuras viena ar otru sacenšas cenupazemināšana. (Sauciens pa kreisi: „Uz slaucēju
reķrna!" — Sauciens- pa labi: „Jā, uz politiskoslauceju_ rēķina!") Bez tam' mūsu lielākā sviestaeksportētajā — Latvijas kooperatīvā piensaimnie-
cības savienība, kurai, liktos, vajadzētu visiem spē-kiem stavet par lauksaimnieku interesēm, lai tie sa-
ņemtu lielākas cenas par sviestu ārzemēs, tirgojas

42*
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ar tādam metodēm, kas tiešām ir neiespējamas. Šo
lietu mes jau vairākkārt esam iztirzājuši, esam prā-
vojušies tiesā, kur mūsu pretinieki ir gribējuši pie-
radīt citu, bet viss tas nav izdevies. Ari tiesu ie-
stādes ir atzinušas, ka šī tirdzniecības lieta nav kār-
tībā.

Pec visa ta, kas te jau runāts, un kur mums- ir
pārmests, ka mēs tikai aiz politiskiem motīviem ap-
karojot šo organizāciju, es gribētu šeit minēt pavi-
sam neapšaubāmus datus, kāda šī lieta ir.

Man ir oficiāls dokuments par to, kur piensaim-
nieku centrālās savienības darbību ir kontrolējusi
Tieslietu ministrija. Par sviesta eksporta tirdznie-
cību tur rakstītsjā — šī iestāde gan cenšas ļoti
mīksti rakstīt, kā jau kooperatīvu atbalstītāja, bet
tomēr ari viņa raksta tā: „Iepazīstoties tuvāk ar
sviesta _ eksporta

^
nodalās darbību piensaimnieku

centrālā savienībā, rodas iespaids, ka sviesta eks-
portu šeit vel nav izdevies nostādīt uz solīdiem- un
pietiekoši drošiem pamatiem. Sviesta apgrozījuma
pjeaugumam nav gājusi- līdztekus arī sviesta tirgu
talak pētīšana un vispār sviesta eksporta lietas tā-
lāka uzlabošana. Tāds iespaids rodas aiz sekojo-
šiem faktiem. Savienībai līdz pat pēdējam laikam
nav izdevies nokārtot sakarus ar Vakareiropas- svie-
stu patērētajam organizācijām-, kuras, kā zināms-, tie-
ši mēģina stāties sakaros- ar sviestu ražojošām' or-
ganizācijām. Vienīgā tāda veida organizācija, ar
kuru savienībai ilgāku laiku pastāvēja tirdzniecības
sakari un, pēc sviesta nodaļas vadītāja domām', pat
visai izdevīgi sakari, ir vācu kooperatīvā lieltirdz-
niecības savienība Hamburgā. Ar to ir pastāvējusi
sava laika pat lielaka_ plānveidīga sviesta piegādā-
šana. No sarakstīšanās ar minēto organizāciju re-
dzamsL ka sviesta eksporta nodaļa nav bijusi pietie-
koši rūpīga šai sviesta tirdzniecībā ar šo organizā-
ciju. Loti biežinav pildīta noruna attiecībā uz infor-
māciju, attiecībā uz sviesta nosūtīšanu laikā u. t. t."

Revīzijas kommisijā tālāk raksta, ka, caurska-
tot noslēgtos darījumus, ir redzams, ka pastāvīgi nāk
priekša cenu nolaišana pēc darījuma noslēgšanas.
Šai atlaišanai ir bijuši dažādi iemesli: pirkts svaigs
sviests — nosūtīts vecs-, un sekas ir — cenas
nolaišana. Tad — sviesta cenas ir cēlušās un kri-
tušas, par sviesta sūtījumu, samaksāts pasteidzinātā
kārta — arī gluži bez kāda iemesla.

Revīzijas kommisijā nāk pie šāda slēdziena:
„ļoti var but, ka vienai personai, kas tagad faktiski
vada sviesta operācijas-, nav iespējams blakus- tirdz-
niecības darbam strādāt pie sviesta tirdzniecības
metožu uzlabošanas, tirgu pastiprināšanas un tirgu
labākas izmantošanas; tāpēc pārvaldes orgāniem
būtu jāizpētī jautājums, vai nav pienācis laiks dot pa-
līga darbiniekus-speciālistus šinī eksporta nozarē,
kas to labāk pārzinātu."

Redziet, še ir ļoti solīdas- kooperatīvu) padomes-
revīzijas protokols, kas lietu apskata saudzīgi, bet
nepārprotami rāda, ka šī lieta, pie kuras saistās
miljoniem zemnieku mantas, nav kārtībā.

Ka jau es esmu aizrādījis, šī lieta nav kārtībā
tadeļ, ka šī organizācija, kā tas arī te ir rakstīts, ne-
pārdod sviestu tieši, bet galvenam kārtām: pārdod
aģentiem — starpniekiem- un it sevišķi dāņu aģen-
tiem, kaut gan Danija_ ir ar mums konkurrējoša
valsts. Dānijas- sindikāts novieto mūsu sviestu tur,
kur tas Dānijai izdevīgāk. Saprotams, šie starpnie-
ki ari nedarbojas bez kādas peļņas: laikam arī vi-
ņiem atkrīt loti lielas summas. Tādēļ arī, kā es jau
minēju sakumā, mums pašiem, sevišķi šinī krizes lai-
ka, kad visur tirgus tiek plānveidīgi kārtots, nav ne-
kāda sviesta eksporta tirdzniecības plāna valstij pa-
šai, bet_ta iziet galvenam kārtām uz sviesta pārdo-
šanu Vācijā.

1931. gadā uz Vāciju pārdoti veseli 74%, bet
tagad, apstākļu spiesti, esam nonākuši tādā stāvoklī,
ka uz Vāciju varam- pārdot tikai, 33%. Bijām jau pat
tādā stāvoklī, ka Vācijas „viesmīlīgās" durvis tika
pavisam aizvērtas.

Visus šos gadus nav domāts- par to, ka mums
vajadzētu noturēties galvenajā tirgū, kas uzņem 77%
no visas pasaules sviesta produkcijas, t. i. Anglijā;
bet mēs esam gājuši uz Vāciju, lai gan zinām, ka
Vācija pati sev pietiekoši sviestu saražo un drīz pil-
nos apmēros to būs- panākusi,

Anglijā mēs saņemam: ļoti zemas cenas par Lat-
vijas sviestu. Ziemā saņēmām' par mūsu sviestu
Anglijā pat 50 santimu par kilogramu mazāk nekā
saņēma par savu sviestu Dānija un Somija, lai gan
pat pēc ārvalstu speciālistu atzinuma mūsu sviests
nav sliktāks par Somijas un Dānijas sviestu. Cenu
starpība bija liela, un tā mums bija jāsamaksā no
valsts kases.

Nevar būt Anglijā mūsu- sviestam diezcik laba
slava,_ jo tur tas mazāk pazīstams kā Latvijas, bet
gan ka Sibirijas sviests, Anglijā mūsu sviests iet arī
caur Padomju savienības- bijušā pārstāvja Jarkova
starpniecību. Tāpat Kvādes firma agrāk ir sauku-
sies „Sibirian Companv". Tā tad Anglijā saņem
mušu sviestukā Sibirijas- vai krievu sviestu. Jar-
kovs ir vienkāršs krievu cilvēks, Viņš bija atbrau-
cis, Latvijā, lai stādītos priekšā. Izrādās, ka viņš
neprata pat pareizi izteikt vārdu „laborātorija", bet
izrunāja šo_ vārdu_ tā: „labolātorija". Tāds ir cil-
vēks, kas kārto mūsu sviestu Anglijā.

Birznieka kungs, es domāju, par tādām lietām
nevajadzētu s-mīnet! Sen būtu laiks novērst nebū-
šanas, kur mums jāzaudē miljoni. Es domāju gan,
ka tik liela tirdzniecības nozarē kā sviesta eksportā
varētu pieņemt daudz maz intelligentākus cilvēkus.
Ari jūsu lielajam sviesta speciālistam 1Kugrēna kun-
gam ir zema izglītība. Viņš gan prot loti pamatīgi
izbūvēt savas mājas un sarīkot lielas dzīres, Jā-jautā, kur šis cilvēks, kas pelnī tikai 400 latu mēne-
sī var ietaupīt miljoniem lielas- summas. To vaja-
dzētu noskaidrot tiem kungiem, karu ar viņu ir lieli
sakari. Kauns, ka musu _sviesta eksporta tirdzniecī-
bu kārto neizglītoti cilvēki! Es domāju, ka mums
netrūkst tautsaimnieciski izglītotu cilvēku, kas pra-
stu ārzemes to lietu nokārtot.

Vēl es gribu pakavēties pie diviem citiem jau-
tājumiem, kas ir ne mazāk svarīgi. Nesen atpakaļ
jūsu pārstāvis Anglija — Zolmaņa kungs ieradās
uz tiesas sēdi, lai mani ar savu liecību notiesātu.
Šis kungs, saprotams,_ ir jūsu cilvēks, kura datus jūs
laikam neapšaubīsit, tāpat ari viņa spriedumus. Zol-
maņakungs arī tagad ir_ nonācis tik tālu, ka ļoti asi
kritizē, tikai slēpta veida, pašreizējos tirdznieciskos
apstākļus.

Loti grūti ir dabūt šādus- dokumentus, bet man
ir palaimējies vienu tadu dabūt. Šinī dokumentā
redzams, ka Zolmaņa kungs- ziņo- par sviesta tirgus
apstākļiem Beļģija. Ari notikušā apspriedē viņš tei-
ca, ka Francijasun Beļģijas sviesta tirgum mums jā-
velkot krusts pāri, jo Francijas, un Beļģijas tirgotāji
atteicoties, tirgoties ar musui sviestu. (E. Grantskal-
na starpsauciens.) — Grantskalna kungs, te nav
vainīga_ vasara, te ir pavisam citi iemesli. Es do-
māju, Jus Zolmaņa kungam' ticēsit un neteiksit, ka es
te nāku aiz politiskiem' motīviem 1.

Viņš raksta tā: _ „Pārrunās ar Beļģijas sviesta
importieriem izvirzījās sekojošie techniskas dabas
trūkumi _sviesta eksporta. _ Pircējus atbaidot cenas,
par kādam sviestu piedāvājot." Viņš te ari pieved
tas cenas. Pie tāmi viens lūdz firmu paziņot cenas,
par kādam citi piedāvājot sviestu — tad viņš arī
mēģināšot piemēroties. Sviesta importieru piedā-
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vatam cenām solot pretpiedāvājuma cenas. Ja svie-stu izdodoties dabūt par pretpiedāvājuma cenu, tadsviesta pircējs tomēr iekrītot, jo Holandē esot daudzdāņu firmu aģentu, kam Latvijas sviestu izdodotiesiepirkt vel letak par minētām: pretpiedāvājuma ce-nām Iapec šie aģenti Latvijas sviestu varot dotvel letak. Sada nebūšana tiešos pircējus nostādotļoti grūta stāvoklī, jo atņemot tiem 1katru konkur-rences iespējamību tirgū. Tas atbaidot sviesta tir-gotājus pirkt mušu sviestu. Te Zolmaņa kungs arīir pieminējis vairāk dāņu firmas, kuru starpnieki at-ņem katru velēšanos tirgoties ar Latvijas sviestu,
iP Cltu te ir minēts Lunds Petersens, Sibiko', No-aks Klakers. So firmu aģenti Latvijas sviestu dabū

letak neka tiešie iepircēji un tādā kārtā nosit mūsusviesta cenu.
Redziet, tādi ir apstākļi, kurus laikam arī ne-viens no zemnieku savienības pārstāvjiem neapgā-

zis jo to raksta viens viņu ļoti aktīvs biedrs. Kā
sekas tam esot, saprotams, tas, ka mums jāzaudē
viens tirgus pec otra — kā viņš teic: „Frančuun beļģu tirgum, mums jāpārvelk krusts pāri." Mumsjau sen likās,ka taču zemniecības pārstāvjiem, sevi-šķi tiem, kas te sit pie krūtīm 1un saka, ka viņi, stā-
vot par zemniecības interesēm, to lietu vajadzētu
nokārtot, bet tādas gribas nav. Cik mēs neesam
šeit Augstajā nama par to runājuši, te pat tika pie-ņemts Šterna kunga priekšlikums nodot visu sviesta
tirdzniecību valsts rokas — tas tika atklāti ignorēts.

Rodas pavisam neizprotams stāvoklis. Kāpēc
tad šādu lietu, ko atzīst mušu oficiālie pārstāvji ār-
zemes, kas ir neapgāžami pieradīta ar visādiem do-kumentiem, kapec to nenovērš? Acimredzot, kā-dam ir kaut kāda interese, lai, tāda lieta pastāvētu.

Jāsaka, ka šinīpaša Zolmaņa kunga rakstā ari
tiek noradīts, kas ta ir par mteresi. Viņš piemēram
raksta ta: „Man personīgi nācās izjust diezgan daudz
neveiklu brīžu, kad beļģu importieri ar smīnu
saka, ka viņi nespējot mušu sviestu dabūt tieši, unka, acimredzot, mušu sviesta eksportieriem esot zi-
nāma interese" — Grantskalna kungs! — pār-
dot sviestu caur minēto dāņu firmu aģentiem". Tosaka Zolmaņa kungs! Ta tad ir zināma interese.
(Starpsaucieni.) Viņš raksta ministrijai. (/. Lejiņš-Leja-. no vietas: „Diezin kā viņš to ir dabūjis ro-ka! ) Cik Jus

^
Lejiņa kungs, arī nevēlētos to ap-

strīdēt, es domāju, ka pec visa ta Jūs nespēsit pre-
tim runāt. (/. Lejiņš-Leja no vietas: „Labi ka no
cietuma tika lauka!" — Priekšsēdētājs zvanī.) Jūspaši jau sen esat cietuma ieliekami par šādāmlietām.

Tas- ir rakstīts konfidenciāli. Redziet, atklājas
ārkārtīgas lietas-, ka tur, kur mums ir tirdzniecība
par daudz miljoniem1latu, oficiāls pārstāvis raksta,
ka organizaciļami esot kādas speciālas intereses. Sa-
kait, kungi, ka jus tādos apstākļos, ja tirdzniecība ir
ta nostādīta ka tagad, varat no mums prasīt, lai mēs
nodrošinātu cietas cenas, kas dotu ne tikai lauksaim-
niekiem, bet arī visiem- šiem aģentiem! Kādas tie-sības jums to prasīt!

Mūsu frakcija arī pie šī likuma vēlreiz nāks ar
priekšlikumu nekavejoties_ reorganizēt sviesta tirdz-
niecību. Vispirmām kārtam tirdzniecības jāaovieno
viena organizācija, lai būtu viens orgāns un viena
doma. Lai _ nu viena otra firma nevarētu nosist svie-
sta cenas ārzemes, ir nepieciešami, lai šinī apvienī-
ba nebūtu tikai privātie vien, jo tad tie kungi varē-tu sarunāties un stāvokli padarīt vēl sliktāku nekā i
ir tagad, bet lai šinī apvienībā piedalītos, arī valdī-ba. Jus, Birznieka kungs, briesmīgi baidāties nomonopoliem- — ka žīds no krusta, lai gan bieži
esat spiesti paši piekrist monopoliem; un jāsaka, ka i
jus mākat tos arīļoti labi jzmantot. Lai jums stāvo- i
kli atvieglotu, mes neprasām tīru monopolu, bet pra- i

sam, [ai šinī jaunajā organizācija valdībai būtu no-
teicoša joma. Mēs ceram, ka tā to lietu ari kaut
cik varētu nokārtot.

Tāpat mēs savā pārejas formulā pie šī likumaprasām-, ka katra ziņa jāizskauž liekā starpniecība,kurai valsts vairs nevar maksāt. Mums jācenšas
atkarot atpakaļ pazaudētos sviesta tirgus, Franci-jas un Beļģijas tirgus, jo katrs tirgus tagadējā mo-menta mums ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs nekādā ziņānedrīkstam, šos tirgus ignorēt.

Itin pareizi šeit teica Buševica kungs, ka pie
tagadējas kartības arī pienotavas nav ieinteresētaspamazinat_savus ražošanas izdevumus, jo valdībatagad visam pienotavām samaksā tos 2/. latus.Kais kādam ir ko censties? Tādēļ ari šī iemesla dēļmes atrodam- par daudz racionālāku un pareizākuari pašas sviesta ražošanas pacelšanas ziņā ievest
noteiktu prēmiju. Lai tad tirgotāji cenšas ārzemēssaņemt vairāk, lai moderniecības cenšas lētāk pār-
strādāt, tad arī lauksaimnieki dabūs lielāku samaksu,
turpināt līdzšinējo kartību, saprotams, ir neiespē-jami.

Mēs balsosim par budžeta kommisijās variantu.
Kautoan tur paredzēta prāva piemaksa, tomēr mēsdomājam, ka valdība spēs to samaksāt un, no otraspuses, lauksaimnieks netiks apmānīts. Ja valdībagribēs radikāli grozīt sviesta eksporta tirdzniecību
un novērst tagadējas kliedzošas nebūšanas, tad mēsceram, ka lauksaimnieks nesaņems nemaz mazāk
ka viņš saņēmis līdz šim,

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātamGrantskalnam.
E. Grantskalns (zemnieku savienība): Loti- go-dātie deputātu kungi! Priekšā stāvošais likumpro-jekts ir viens no mušu saimnieciskā dzīvē vissvarī-gakiem. Taisni šodien Saeimas rokās atrodas vi-

sas mušu lopkopības liktenis. Atkarībā no tā, kāizšķirsies šis likums, izšķirsies arī lopkopības turp-
mākais liktenis, Ja tagad, kad sviesta cenas pasau-les tirgu ir galīgi_sabrukušas, Saeima neizrādīs vaja-dzīgo gatavību nākt lauksaimniekiem pietiekošā mē-ra pretim ar sviesta cenu atbalstīšanu, tad notiks tas,kas jau ir noticis- ar m-usu linu ražošanu, ar bekona
ražošanu un citam lauksaimniecības nozarēm, ku-ras galīgi iznīcinājām un tikai pēc tam, pašā pēdējāgada, ķeramies pie šo nozaru atjaunošanas, kad re-dzējām, ka_ šisnozares bija galīgi nokautas un mumsnebija sena- bagāta, daudz ienākumu un valūtas ne-
sosajmu eksporta, nebija ari bekona eksporta. Ma-
zuma ir_ gājušas arī pārejas lauksaimniecības noza-
res sava eksporta vairumā.

Sviesta eksports no visām lauksaimniecības no-zarēm' ir vissvarīgākais. No 96.000.000 latu kopeks-
porta pagājušajā gada sviests vien ir devis 31.000.000latu. 11.000.000 latu šajā eksportā deva- Krievijai
sūtītie vagoni_ — ta tad mušu zemes ražojums, uz
kuriem nevarētu reflektēt šinī gadā. Atliek 85 000.000
latu,_ no kuriem' 3L000.000 latu iet uz sviesta ekspor-ta rēķina. Tad vel klāt nāk 9.0OO.O0O latu no pārē-jiem: lauksaimniecības ražojumiem un 28.000000 —no mežiem. Paliek 17 000.000 latu, kas nāk no rūp-
niecības. Arī šie 17.000.000 latu, ko ir devušas pil-
sētas un rūpniecības kopsummā, nav tīrs tautas ie-nākums, jo gandrīz vai puse aiziet pusfabrikātu unlelvielu iepirkšanai. _ Ta tad viss mūsu valsts bu-
izeta ienākums un arēja tirdzniecības bilance gal-
venam kārtam atkarājas no lauksaimniecības un
vispirmām kārtam — no sviesta eksporta.

Sviesta eksporta iespējas atkarājas no šā liku-ua, kas ir mušu priekša. Ja mēs šodien labi, apzi-īadamies stāvokli un to, ko darām, šo sviesta liku-
mi pieņemsim- tadu, ka sviesta pārdošanas cena ne-
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būs garantēta tādos apmēros, lai būtu iespējams ra-
žot, tad ir skaidrs, ka ražots netiks, un sviesta eks-
ports sabruks. Jau pagājušajā gadā, kā _musu _„Eko-
nomists" te ar skaitļiem pierādīja, ir paradījušas pir-
mās iezīmes, ka sviesta eksports vairs neiet pla-
šumā, tas ir jau it kā apstājies un pagājuša gada k
mazliet, kaut arī par niecīgu daļu, sācis sašaurina-
ties. Cenas ir vēl vairāk sabrukušas un ienākums,
kāds bijis par sviestu, piemēram, 1929. gada, ir gan-
drīz uz pusi samazinājies. Sākot ar 1929. gadu, ie-
nākumi ar katru gadu pakāpeniski ir gājuši mazuma,
un lauksaimnieki ir zaudējuši_ jau_,5 miljoni latu.
Salīdzinot ar 1929. gadu, pagājuša gada ienākumi ir
samazinājušies puse uz pusi.

Rodas jautājums, vai tādos pašos apmēros būtu
samazinājušies arī ražošanas _izdevumi? Vai, varr
būt, ir iespējams pie šīm lētām cenām tomēr ražot
to pašu kvantumu? Mēs redzam, ka tas ta nav.
Ražošanas izdevumi ir samazinājušies, bet gan- ap-
mēram tikai par 30%, turpretim ienākumi ir samazi-
nājušies par 50%. Ja valsts nenāk palīgā lauksaim-
niekiem, tad dabīgi ražošana sabruks, un sviesta
eksporta mums vairs nebūs.

Tālāk paceļas jautājums — varbūt, mes va-
rētu atvietot sviesta ražošanu ar ko citu, varbūt,
mēs varētu ražot labību un eksportēt, varbūt ražot
bekonu un eksportēt tādos pašos apmēros ka sviestu,
varbūt — mežus cirst? (Starpsauciens: „Var
ražot nēģus!") — Varbūt, ražosimkaut ko Maska-
vai un tos, kam vairāk vajadzētu būt tur, neka šeit,
pārsūtīsim 1pār Zilupi. — Ar šīm nozarēm mes to'-
mēr nekad neieņemsim tādas summas, kas varēs at-
vietot to 31.000.000 latu, ko esam ieņēmuši par svie-
stu. Mums nav tādu nozaru, kas va'rētu atvietot
sviesta ražošanu. Tā tad ir skaidrs, kavalstij šinī
pārejas laikā, kamēr pastāv krize, kamēr pasaules
tirgus neuzlabojas, jānāk palīgā lopkopjiem, lai neiz-
nīcinātu un neizputinātu tos ganāmos pulkus, kas ar
lielām grūtībām ilgos gados ir ieaudzināti. Linu ra-
žošanu varam- atjaunot vienā, divi, trīs gados. To
mēs atkal esam sākuši darīt. Bekona ražošanu va-
ram atjaunot daudz īsākā laikā. Ta tas nav ar liel-
lopiem; liellopu pulkus izkopt, izdarīt izlasi nevar
īsā laikā, tas ir ilgs un rūpīgs darbs. Mēs to esam
propagandējuši ilgus gadus, jo mūsu dabīgie apstā-
kļi tam ir piemēroti. Mēs esanu sasnieguši šinī ziņa
samērā lielus panākumus. Tagad rodas jautājums:
vai mēs nesāksim iet atpakaļ?

Priekšā esošajā likumā lauksaimniecības kom-
misijā ir pieņēmusi garantēt I šķiras sviestam ,Ls
2.25 un II šķiras sviestam — Ls 2.15 par kilogra-
mu. Jau šis projekts paredz samazināt sviesta, ce-
nu par 10%, salīdzinot ar pagājušo gadu. Jau- pie Ls
2.50 pagājušā gadā sviesta ražošana sāka samazinā-
ties; tagad tā samazināsies vēl vairāk. Ražošanas
apstākļi nav palētinājušies. Rodas jautājums, vai tie
18 miljoni kilogramu, kas tika eksportēti pagājušajā
gadā, šogad būs. Puslīdz droši jāsaka, ka nebūs.

Tālāk nāk otrs» — budžeta kommisijās pro-
jekts. Šisprojekts stāvokli vēl vairāk pasliktina.
Tas vairs negarantē sviestam cietas cenas, bet no-
liek zināmu robežu, — Ls 2.20, bet ari tūlīt pasa-
ka, ka valsts piemaksās tikai I šķiras sviestam, vis-
labākā gadījumā 1 latu un ne vairāk. Ja sviesta ce-
nas pasaules tirgū turpina samazināties, kā to kon-
statē „Ekonomists" un Buševica kungs, tad nemaz
nav jāapstrīd, ka zemnieki vairs nesaņems šīs pie-
maksas tādos apmēros, kā tas būtu iespējams pēc
lauksaimniecības kommisijās projekta. Pēc lauk-
saimniecības kommisijās projekta iznāk, ka valdība
piemaksā 80 santimu par kilogramu sviesta. Ja paš-
reiz pasaules tirgū cena ir 1 lats par kilogramu svie-
sta, tad, atskaitot nost 48 santimus pārstrādāšanas

izdevumu, laucinieki saņēmi Ls 1.30 un Ls 1.35 par
kilogramu sviesta, bet par litru piena — 5,3 san-
timi.

Te vēl varētu atsaukties šādi: viena daļa ies
parādu dzēšanai. Ja arī pieskaitītu to daļu, kas iet
parādu dzēšanai, tad laucinieki saņemtu 7,2 santimi
vai pēc budžeta kommisijās varianta — 7 santimi.

Rodas jautājums: vaiparšo cenu var ražot?
Statistiskā pārvalde ir_ izrēķinājusi un atzinušu ka
piena ražošana izmaksā ražotajam 1pašam, pastāvot
tagadējam algu līmenim, 9 santimi. Jus sakāt, ka ta
kalkulācija neder. Es domāju, ka mums tur k labi
lietpratēji, kas ari jums nestāv tālu. Tie sava laika
no jums ir nākuši, un apšaubīt viņus mums līdz šim
vēl nav bijis iemesla. Latvijas lauksaimniecības
centrālbiedrība arī ir taisījusi līdzīgu slēdzienu,_ un
dati pilnīgi sakrīt. Tā tad. sabiedriskas organizāci-
jas un oficiālas valsts iestādes dati sakrīt, ka piena
ražošana izmaksā ap 9 santimi litrs. Bet te iznāk
tikai 7 santimi, ieskaitot parādu dzēšanu. Mums jā-
nāk pie slēdziena, ka tas ir stipri problemātiski, vai
pie šiem 7 santimiem litrā mēs varēsim nodot vaja-
dzīgo kvantumu. Kvantums droši vien samazinā-
sies, un es gribētu apgalvot, ka šogad tos 31.000.000
latu ne pie kādiem apstākļiem neieņemsim.

Ja jūs, kungi, šodien cenu vēl gribat samazināt,
tad jūs- ar savu rīcību samazināsit sviesta eksportu,
jūs satricināsit mūsu ārējo bilanci un līdz ar to mūsu
lata kursu, lata stabilitāti. Šāda jūsu rīcība ir apzi-
nīga lata kursa graušana. Tā rīkojoties, jūs pat pē-
dējos ienākumus gribat iznīcināt. Es gribētu zināt,
ko jūs liksit vietā.

Te nāca divi runātāji un nokritizēja šos jau ta
skopos likumus. Viens runātājs atrada šinī likum-
projektā lielas vainas. Viena vaina bija tāda, ka
strīpojot parādus, Es, Buševica kungs, jau teicu:
ja noteiks cietu cenu Ls 2.25 par kilogramu, tad ta-
ču 45 santimi aiziet parādu dzēšanai. Tā nav nekā-
da parādu strīpošana; ja jūs tārunājat

^
tad tas, mīk-

sti runājot, ir apstākļu sagrozīšana. Ta šo lietu ne-
var nostādīt. Lauksaimnieks ražo vērtību, pārdod,
bet tad spaidu kārtā dalu no saņemtās, summas vi-
ņam atvelk parādu dzēšanai, un jūs to saucat par pa-
rādu strīpošanu.

Otra vaina bija tāda-, ka paši lauksaimnieki ne-
rūpējoties, negādājot par to, lai būtu iespējams, lētāk
ražot. Nu, sakait, cienījamais Buševica kungs, kāds
prieks lai būtu lauksaimniekiem ražot aizvien vai-
rāk un vairāk, ražot aizvien lētāk un lētāk, intensi-
ficēt un racionalizēt saimniecības, ja viņi nesaņem
par to ne strādnieka algas tiesu sev. Tad rodas dvē-
selē tāds kā sairums, tad rokas nolaižas, un darba
prieks zūd. Kad lauksaimnieks nolaiž rokas, tad
rodas sairums- arī valsts budžetā. Lūk, tā stāv tas
jautājums!

Neatņemiet mūsu lauksaimniekiem darba gribu
un prieku strādāt un nekritizējiet mūsu lauksaimnie-
ku vairāk, nekā tas taisnīgi pienāktos.

Vai jūs varat stādīties priekšā, ka kāda moder-
niecība, lauksaimniecības piensaimnieku sabiedrība,
negribētu vislētāk pienu pārstrādāt, ka viņa negribē-
tu gūt vislielāko peļņu no tā? Kā tas ir iespējams,
ja jūs sakāt: „Tie ir muļķi, tie ir nepratēji, nezinā-
tāji! Tie izsviež naudu pa logu, tie negrib lēti un la-
bi strādāt!" — Tas ir rūgts-un nepelnīts pārme-
tums mūsu lauksaimniekam, jo nav otra cilvēka pa-
saulē, kas būtu čaklāks par latvieti, un nav otra cil-
vēka Latvijā, kas būtu čaklāks- par mūsu lauksaim-
nieku. Tāpēc šie pārmetumi ir uz visnoteiktāko no-
raidāmi. Tas ir dziļš pārpratums.

Tālāk jūs atradāt to vainu, ka eksportieri neesot
pienācīgi izvērtējuši saražoto sviestu un neesot pie-
nācīgi dārgi pārdevuši; es jums starpsaucienā sau-
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cu, lai jus dodat tam arī pierādījumus, un jūs tādusnedeva^ tapec ka jus tādus nevarējāt dot. Man ir
gan zināmi citādi dati — ka mūsu sviests; ir iz-
vērtēts nesliktak, ka tas tiek izvērtēts citās zemēs,dažbrīd vel labak._ Ta tad šie pārmetumi atkal lie-
kas stipri nemotivēti. Bet es nerunāšu sīkumos, par
šo daļu runas un galvena kārta Kiršteina kungam at-
bildes mansfrakcijas biedrs- Birznieka kungs,

_ Talak jus pārmetat, ka mēs meklējot tirgu Vā-
cija

^
Vel šodien Vācijas tirgus mūsu sviestu ir iz-

vērtējis vislabāk, kaut gan mēs tālredzīgā kārtā
esam meklējuši tirgus arī citas zemēs, arī jūsu ie-
teiktajā Anglija._ Bet nevajaga aizmirst, ka ir pilnī-
gi nepareizi bāzēties tikai uz vienu tirgu. Man šķiet,
ka ta nav nekāda pēdējā Amerika, kas nu būtu at-
rasta. Jus zināt, kas tika nolemts Anglijas sasauk-
tajā Otavas konference. Šaikonferencē tika nolemts,
ka Anglija vispirmām kārtām iepirks sviestu savās
dominijas. Pēc „Ekonomista" datiem pagājušajā ga-
da Anglijas tirgus jūtamā mērā bija pārpludināts ar
Jaunzēlandes un Austrālijas sviestu. Jāzina arī, ka
mes sviesta eksportu uz Angliju esam tagad divkār-
šojuši. Uz Vāciju agrāk eksportējām 12 miljonu ki-
logramu sviesta, bet uz pārējam: valstīm— tikai
6 miljonu kilogramu. Tagad uz Angliju eksportējam
12 miljonu kilogramu sviesta. Bez šaubām, Anglijā ir
zemas cenas, bet ir nepareizi nākt pie tādas atziņas,
ir nepareizi tie Kiršteina kunga pārmetumi, ka mēs
vienu daļu sviesta esam eksportējuši par lētu cenu.
Jus zināt, ka tagad vasarā mēs nevaram ietikt ne
Francijas, ne Beļģijas tirgū un tāpēc nevaram paiet
garam arī sīkākiem, tirgiem. Kā jau teicu, mēs ne-
drīkstambazeties uz vienu tirgu vien, tad mēs drīz
vien varētu atrasties pavisam neapskaužamā stā-
vokli:.

Pārmetumi ražotājiem un organizācijām, ka tās
nav pietiekoši tālredzīgi izmantojušas tirgus un, šo
apstākli vērā ņemot, navpareizi izvērtējušas sviestu,
labāka gadījuma ir apstākļu nepārzināšana.

Šeit bija runa arī par piena piegādi. Pārmeta,
ka piegāde lauku moderniecībām neesot noorgani-
zēta, un aiz šī iemesla balsošot pret likumprojektu.
Arī mēs domājam, ka šo piegādi vajaga noorganizēt,
un mēs būsim pateicīgi jums, ja jūs nāksit mums pa-
līga

^
Darīsim šo labo darbu un noorganizēsim: šo

piegādi, kas stiprā mērā atvieglos- mūsu lauksaim-
nieku stāvokli. Šinī ziņā būtu vietā prasīt, lai ražo-
tāji saņemtu pienācīgu- maksu un lai, moderniecības
sviestu izvērtētu par augstāku cenu, kas nāks lie-
tai tikai par labu. Tas nav motīvs, kāpēc jūs vienu
labu lietu sākat apstrīdēt. Ja jūs gribat padarīt kaut
ko labāku, tad darīsim, tad nav motīvu to noliegt.

Tālāk deputāts Kiršteina. kungs izrēķināja, ka
valsts dikti dārgi, pērkot ārzemju valūtu par savu
eksportēto sviestu, jo, lūk, valūtas esot saņemts par
31.000.000 latu, bet sviesta piemaksas valsts esot
izmaksājusi 19.000.000 latu. Man vispirms Kirštei-
na kungam jāaizrāda, ka viņš nepareizi ņem skaitļus.
Sviesta piemaksu gads turpinās no 1. jūlija līdz 1.
jūlijam, turpretim sviesta eksporta gads ir no 1. jan-
vāra līdz 1. janvārim. Ja nu Jūs ņemat šosgadus no
dažādiem. ' laikiem un gribat vienu ar otru salīdzināt,
tad tā to nevar darīt — Jums jāņem abi gadi par
vienu un to pašu laiku. Citādi laiks vairs nesakrīt,
un Jūsu skaitļi ir nepareizi. (Ķ. Kiršteins no vietas:
„Tad būs vēl mazāk valūtas ieņemts!")

Tālāk Jūs apgalvojāt, ka kaimiņu zemēs nee-
sot tik lielas piemaksas un tur spējot daudz lētāk
ražot. Tas ir pareizi, un tas ir arī iespējams. Ja
jūs ņemat Lietuvu un Poliju, tad tur darba algas ir
uz pusi zemākas, kā pie mums, bet Viļņas apgabalā
pat vairāk kā uz pusi zemākas. Protams, ar tādām
darba algām var arī lētāk ražot. Bet ja mūsu dzī-

ves standarts ir daudz_ augstāks, tad pie šādas kon-
junktūras tas nav iespējams. Tāpēc ir nevietā pār-
metumi lauksaimniekiem, it kā tie neprastu ražot.

Arī Somijā apstākļi ir citādāki, un arī tos Jūs šeit
nevarat minēt.

Saņemot kopā šeit celtos iebildumus, man jā-
saka viens: tādos apstākļos, kur sviesta cenas ar-
vien vēl krīt,, kur darba algas šinī pavasarī uzstāda
tendenci kāpt un pieaugt, lauksaimniekiem nav ie-
spējams- sviestu ražot par zamāku cenu un jau tagad
jāpieņem, kasviesta ražošana ies mazumā. Ja grib
glābt, kas glābjams, ja grib kaut kur iegūt ārzemju
valūtu ar sviesta eksportu un nodrošināt lata stabili-
tāti, tad ne parvienu punktu jūs nedrīkstat paslikti-
nāt lopkopju stāvokli un sviesta ražošanu. Ja Aug-
staisnams ar skaitļiem rokā skaidri pārredzamā
veida to darīs, tad tas nebūs nekas varāk kā apzinī-
ga lata kursa nosišana.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam- Leikartam 1. Nav zālē! — Vārds deputātam
Matisonam. Nav zālē! (F. Bergs no vietas: «Tū-
liņ būs!") Vārds deputātam Matisonam.

A. Matisons (strādnieku un zemnieku frakcija):
Šeit paredzētie pārgrozījumi sviesta piemaksu liku-
ma un jaunais likums par sviesta piemaksām ir vie-
nas valdošās šķiras — lielsaimnieku pabalstu li-
kums, kurš_ dod_ peļņu tikai tiem, kas ražo sviestu,
t. i. galvenam- kārtām lielsaimniekiem'.Šī likuma aiz-
stāvji cenšas apgalvot un pierādīt, ka no šīm sviesta
piemaksām iegūstot visi laucinieki — piena ražo-
tāji, arī jaunsaimnieki un sīkgruntnieki. Tas ir vie-
nīgi apgalvojums, kam nav nekāda pamata. Ja arī
viens otrs jaunsaimnieks un sīkzemnieks, nebūdams
biedrs šinīs biedrībās, jo lielsaimnieki viņus biedrī-
bās neuzņem, ved pienu uz kopmoderniecību, tad vi-
ņam tiek atvilkts ļoti liels procents par piena apstrā-
dāšanu. Ta tad šie jaunsaimnieki un sīkzemnieki, ja
arī ved pienu uz kopmoderniecībām, nesaņem tās
piemaksas, to summu, kādu saņem lielsaimnieki,
kopmoderniecību un piena pārstrādāšanas biedrības
biedri. Apgalvojums, ka vienlīdz labumu gūstot no
sviesta piemaksām; kā lielsaimnieki, tā mazsaimnieki,
neatbilst patiesībai.

Sviests esot viens no galveniem Latvijas lauk-
saimniecības ražojumiem, uz kuru galvenā kārtā arī
balstoties lauksaimniecības labklājība; bet ja šis pa-
mats prasa no valsts ap 20.000.000 latu piemaksu ga-
dā, un šī summa tiek ņemta no tās šķiras, kura jau
tā ir grūtākos apstākļos — no sīkzemnieka, no jaun-
saimnieka, no nabadzīgākās darba zemniecības, arī
no strādniekiem un laukstrādniekiem — tad mēs,,
strādnieku un zemnieku frakcija, nevaram atbalstīt
tadu likumu par sviesta piemaksām, kurš iziet uz
strādniecības un nabadzīgās darba zemniecības iz-
sūkšanu, lai piepildītu lielsaimnieku kabatas.

Beidzamos gados sviesta cenas pakāpeniski slīd
uz_ leju, un mēs varam noteikti apgalvot, ka viņas
arī turpmāk slīdēs uz leju tādā pašā tempā. Vis'
iepriekšējie zemnieku savienības runātāji šo krizes
laikmetu uzskatīja par pārejas laikmetu: tas esot
tikai uz zināmu laiku, un šinī pārejas laikmetā jāda-
rot viss, lai glābtu sviesta eksportu no sabrukuma;
jadarot viss, lai- lielsaimnieki saņemtu lielas piemak-
sas, neskatoties uz to, ka otrai šķirai, t. i. tiem, kas
šo sviestu ražo, strādniekiem un laukstrādniekiem.,
darba algas gadu no gada tiek pazeminātas. Zem-
nieku savienības runātāji saka, ka tas esot pārejas
laikmets, bet jnēs noteikti apgalvojam — kamēr
pastāvēs kapitālistiskā iekārta šī krize nekad neiz-
beigsies; kamēr valdīs lielsaimnieki un buržuāzija,
kamēr pastāvēs kapitālistiskā iekārta, tikmēr turīgā
šķira centīsies visu krizes smagumu visādos veidos.
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ar piemaksām sviestam un visiem pirmās nepiecie-
šamības produktiem, uzvelt uz strādnieku un naba-
dzīgās zemniecības pleciem. Galvenais avots, no ku-
rienes ņem līdzekļus šīm, sviesta piemaksām, ir na-
badzīgākā šķira, t. i. Latvijas iedzīvotāju vairākums
— strādnieki, laukstrādnieki un darba zemniecī-
ba, pazeminot viņiem darba algas un uzliekot lielā-
kus nodokļus.

Mēs, strādnieku un zemnieku frakcija, tagadējās
valdības, kuras galvenā stutētajā ir zemnieku savie-
nība, likumprojektu nevaram atbalstīt un balsosim
pret katru piemaksu likumu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam' Birzniekam.

J. Birznieks (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Es gribu atbildēt deputātam
Kiršteinam, kas uzbruka Latvijas piensaimnieku
centrālai savienībai.

Kiršteina kungs teica, ka Tieslietu ministrijas
obligātoriskā revīzijā konstatēts, ka sviesta tirdz-
niecība, kādu ved mūsu kooperatīvi, nav uzskatāma
par modernu un pietiekoši solidu. Pārmetums pien-
saimnieku centrālai, savienībai par nesolidumu iz-
paudās tā, ka Vācijas un Anglijas lieltirdzniecības
kooperatīvi nav uzturējuši tādus sakarus ar Latviju,
kādus revidentu kungi iedomājas.

Kas attiecas uz Vācijas lieltirdzniecības sabiedh
rību Hamburgā, ka ar viņu nav uzturēti pietiekošā
mērā sakari, šeit nepavisam- nav vainojama Latvijas
piensaimnieku centrālā savienība. Kiršteina kungam-
vajadzēja zināt, ka ikviens zemes patērētāju koope-
ratīvs ir dibināts vispirms uz to, lai sagādātu tirgu
vietējiem ražojumiem. Vācijas lieltirdzniecības sa-
biedrība Hamburgā jau 1930. gadā iesāka ierobežot
ārzemju ražojumu ievešanu. Tad radās ļaudis, kas
ienesa lozungu: nost ar ārzemju sviestu. Šī liel-
tirdzniecības sabiedrība vispirms pašiem patērētāju
kooperatīviem uzlika par pienākumu iepirkt Vācijā
pašā ražoto sviestu, tāpēc arvien pazemināja cenu
ārzemju sviestam, Tas zīmējas arī uz Anglijas- lie-
lo kooperatīvu sabiedrību, kam ir vispasaules nozī-
me. Arī šī sabiedrība darbojas nevis lai uzpirktu
Latvijas un Dānijas sviestu, bet lai piejauktu koloni-
ju sviestam Latvijas sviestu atsvaidzināšanai. Lat-
vijas sviests no tā lielā mērā cieš. Šī sabiedrība ir
tā, kas izlaiž mūsu sviestu, tikai piejaucot to atsvai-
dzināšanai koloniju sviestam.

Kas zīmējas uz nesolīdo tirdzniecību, ir taisnība,
ka sevišķi, tirdzniecībā latviešiem ir ļoti maz cilvēku,
kam ir tiešām: sajēga šinī lietā. Ja Kiršteina kungs
teic, ka mūsu pārstāvji neesot intelligenti, to neviens
nevar noliegL bet jums jāzina,ka mums ir smieklīgi
maz komerciālai dzīvei sagatavotu cilvēku. Mums
pat trūkst tādu cilvēku. Tas pats Kugrēns ir viens
no tiem, kam, vismaz ir 20 gadu prakse šinī branžā.
Vai. jūs domājat, ka Dānija 10 gados ir sasniegusi
savas tirdzniecības tagadējo veidu? Vajaga būt ār-
kārtīgi naivam, lai varētu sevi un ari citus pārlieci-
nāt par to.

Tagad jūs te nākat un arī viens otrs no revi-
dentiem iedomājas, ka pārdošanai jābūt tādai kā pa
tērētāju kooperatīvos; man jāsaka, ka tā var rīko-
ties tikai te uz vietas, bet ja jāsadurasar dažādiem
knifiem-pasaules sviesta tirgū, jo jums taču ir jāzina,
ka pēdējos 3 gados sviestu vairs nepieprasa, tas,
vienkārši sakot, Jāiebāž", tas vairs neiet. Bieži
vien,_ ja sviestu grib pārdot, jāatsakās no tā, ko mēs
saucami par solidumu, lai neciestu zaudējumus.

Mēs te esam: vairākkārtīgi aizrādījuši, ka viena
no lielākām nelaimēm sviesta tirgū ir tā, ka sviestu
piedāvā ne viens vien, bet 7 un 8 uzreiz. Ir labi, ja
sviestu pieprasa 8—9 vai pat 100 pieprasītāji, bet

ir slikti, ja ir daudz piedāvātāju. Ja vienam nu ir
7% vai 8% sviesta, un ja sviesta cenām ir tenden-
ce kristies, tad taču katrs grib tikt vaļā no sviesta,
un te nu rodas gandrīz vai skriešanās.

Liela nelaime ir arī tā, ka dažādu organizāciju
starpā ir neuzticība piensaimniecības centrālai sa-
vienībai. Pie mums nav tā kā mūsu kaimiņvalstīs
Lietuvā un Somijā, kur sviesta jautājumukārto vie-
na organizācija. To mums ir traucējis panākt ari
Kiršteina kungs ar savu neuzticību tiem, kas sviestu
ražo. Ja te tagad grib nākt un pārmest visiem tiem,
kas ko darījuši šai laukā, tad nevajaga aizmirst, ka
kooperatīvā savienība — Latvijas piensaimniecības
centrālā savienība ir tā, kas tagadējo tirgu kaut cik
ir izveidojusi. (Af. Rozentālu starpsauciens.) Ja,
piensaimniecības centrālā savienība ir izveidojusi ta-
gadējo tirgu! (M. Rozentālu starpsauciens.) —
Viņš jums pateiks to labāko. Man jāsaka, ka tas,
ko Jūs, Rozentāla kungs, zināt par sviesta tirdznie-
cību, ir visai maz; par tām lietām' mums te grūti
diskutēt. Mums nav jāaizmirst, ka 1929. gadā mums
bija tikai 10 tonnu, ko eksportēt; turpretim 1931.
gadā mēs varējām eksportēt jau 18.700 tonnu.

Mums ir neizdevīgi arī tanī ziņā, ka sviesta
tirdzniecībā nav iespējams izveidot sistemātisku
sviesta apgādi, tāpēc ka vasarā sviesta produkcija
ir trīsreiz lielāka nekā ziemā,

Nav pareizs Kiršteina kunga aizrādījums, ka
sviestu pārdod tikai aģentiem. Es Jums gribu ap-
galvot, Kiršteina kungs, ka nav gandrīz neviena pār-
devuma aģentiem. (Ķ. Kiršteina starpsauciens.) Ņem-
sim Kvādi. Viņš pērk sviestu; bet vai ir kāds rē-
ķins izrakstīts uz Kvādes vārdu? Kvāde ir dažu
firmu pārstāvis, uzticības persona, kas te samaksā
naudu un paraksta preci uz vietas; bet sviesta pār-
došana notiek 758 firmām, kurām' sviestu tieši no-
sūta, kuras "izpērk konosamentu un saņem: sviestu.
Vai mēs paši tad, kad lieta grozās ap vairāk tūksto-
šiem latu, neuzticam kādami apskatīt preci, kuru gri-
bam pirkt? Mēs taču arī turami savu uzticības cil-
vēku, kas preci apskata, kas seko, vai prece tiek
solidi iesaiņota u. t. t. Tāds ir šo aģentu stāvoklis Tie
nav aģenti parastā nozīmē, kas nopērk sviestu un
pārdod to tālāk; viņi ir šo firmu pārstāvji. Tie nav
aģenti vārda tiešā nozīmē.

Es varu pateikt, Kiršteina kungs, ka piensaim-
niecības centrālā savienība kādus 2 gadus atpakaļ
meklēja ceļus, kā saistīties ar tiem: sīkiem: tirgotā-
jiem un atrast arī tādu tirgošanās veidu, kādu Dā-
nija ir izvedusi_ pēdējos 20 gados. Lai to panāktu,
bez šaubām, būtu jātur uzticības vīri, kas šo lietu
kārtotu, Bez šaubām, katrs sviesta tirgotājs, kas
pārdod 10 muciņas dienā, nav jau tūliņ importieris.
Šie sīkie tirgotāji, šīs sīkās firmas taču nespēj sa-
maksāt un uzturēt cilvēkus, kas kārtotu šo jautāju-
mu svešā valodā ar ārzemju firmām, jo, kā jau tei-
cu, tās, 10 muciņas dienā ir pārāk niecīgs vairums, lai
jau atmaksātos turēt tādus uzticibas vīrus ārzemēs,
Tādēļ arī sīkajām firmām vajadzētu radīt tādus ap-
stākļus, lai tas katru dienu vai katru nedēļu varētu
dabūt sviestu — sevišķi Latvijas sviestu — Glaz-
govā,_ Mančesterā, Londonā, vārdu sakot — visās
lielākas Anglijas pilsētās. Bez šaubām, tad vaja-
dzīgs, turēt lielas noliktavas un, no šīm-1 noliktavām
jāizdala sviests_sīkiem patērētājiem1. Es esmu tādā
pārliecība, ka pēc kādiem gadiem mums tas Anglijā
arī bus. Vainot_šeit_pašiem- sevi un arī eksportierus,
ka viņi nav pilna mēra iekarojuši Anglijas tirgu, nav
nekādas vajadzības.

Kāds iemesls tad tam- varētu būt? Vai tad kā-
dam būtu nākušas^par labu zemākas sviesta cenas,
lai it ka_ kaitētu mūsu sviesta ražotājiem:? Pavisam
ne! Tāds iemesls nekad nevar būt. Tanī pašā
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piensaimniecības centrālā savienībā katru gadu uz
apspriedi sabrauc 500—600 piensaimnieku pārstāv-
ju; jums taču vajaga saprast, ka tas griež kaulā
vispirms šiem piensaimniekiem, ja sviestu pārdod
lētāk. _

Vel man jāsaka, ka ne tikai tagad, bet jau 9 ga-
dus pastāv tas, ka Anglija mēs par savu sviestu da-
būjami 20 santimu, 14 santimu, 26 santimu un pat 30
santimu, t. i. agrākos labos laikos, kad nebija nekā-
du kontingentu un ierobežojumu, mazāk nekā Vācijā.
Kas bus sekojis un pētījis angļu tirgus īpatnības, tas-
zinas, ka Anglijas patērētājs ir ārkārtīgi konserva-
tīvs, _ Viņš nekad neies prom no firmas, nekad ne-
meklēs jaunus piegādātājus, ja viņš būs apmierināts
ar līdzšinējo piegādātāju. Ja Dānija no vairāk kā
100.000.000 kg. produkcijas pēc kara ir pārgājusi
pēdējos gados uz 175.000.000 kg gadā, tad, bez šau^
bam, Dānija ar savu produkciju pilnīgi sedz Anglijas
tirgus pieaugošo tendenci, un jaunam piegādātājam
iespiesties šajā tirgū ir ārkārtīgi grūti. (Ķ. Kirš-
teina starpsauciens: „Somija?") — Somija, Kirš-
teina kungs, ir daudz vecāka sviesta pārdevēja nekā
mēs. Somija ir gandrīz 12 gadu vecāka šinī ziņā
nekā mēs, un somu sviesta pārdošanas polītika ir
bijusi daudz citādāka nekā mūsējā.

Kādēļ mēs neesam varējuši sviestu pārdot un iz-
veidot tam plašu tirgu Anglijā? Galvenais ir bijis
tas, ka Anglijai par mūsu sviestu ir maksājusi mazāk.
Anglijā mums ir grūtāk nācies ievest mūsu sviestu,
jo tur uz viņu ir skeptiskāk skatījušies. Šis angļu
skepticisms, bez šaubām, ir neizbēgams, jo to ir vei-
cinājuši taisni dāņu sviesta ražotāju organizācijas un
dāņu sviesta uzpircēji. Par to nevar būt divu domu,
jo, katrs bīstas no konkurrenta, katrs cenšas attāli-
nāt no sevis konkurrentu un nolikt viņa preci. Bet
mums tomēr jāzina, ka tāda pārdošana uz Angliju
un tirdzniecības punktu izveidošana, kas mazos- tir-
gotājus varētu apgādāt ar mazāku daudzumu svie-
sta, mums nav bijusi iespējama, tāpēc ka mums
ir daudz eksportieru. Ja tagad viena firma, piemē-
ram: piensaimnieku centrālā savienība, dibina savu
sviesta tirgu uz vienu zemi, kas patērē mazāk par
7s no visa mūsu sviesta eksporta, tad, ārkārtējiem
apstākļiem iestājoties, tiek zaudēts tirgus tanī val-
stī, kur aiziet gandrīz 3/_ no visas; pasaules sviesta
eksporta. Protams, tas ir nenormāli. Bet kādēļ
tas netiek darīts? Tādēļ, ka ja viena firma to izvei-
dos un izdarīs, tad citas firmas laidīs sviestu Vācijas
tirgū, kur maksā vairāk. Kas būs pēc 10—12 ga-
diem, un kas nu notiek? Notiek tas, ka viena sa-
biedrība aprēķina par sviestu citādu cenu, viņai iz-
nāk par 2—3 santimiem vairāk, un otrai iznāk mazāk.

Jūsu „Jaunākās ziņas" ir bijušas tās, kas ir cen-
tušās angļu tirgu mūsu sviestam graut, jo par kat-
ru santimu. ko piensaimnieku centrālā savienība ir
zaudējusi, ir bijusi' liela runa. Tā ir bijusi pirmā,
kas ir ievedusi- Anglijā sviestu. (Starpsaucieni.) Ne-
pavisam ne tad, kad piespieda. Latvijas piensaim-
nieku centrālā savienība bija tā, kas prasīja, lai val-
dība ari citas firmas piespiež atrast tirgu Anglijā, jo
citādi viņai nebūs iespējams sviestu eksportēt. Tas
ir neapstrīdams fakts, ka viņa ir bijusi pirmā, kas to
ir ierosinājusi, lai visus eksportierus piespiestu iz-
mantot angļu tirgu. Ja tas nav bijis iespējams, tad
tur ir vainojama neorganizētā, sviesta pārdošana.
Mums nav bijusi tā vara, un mēs esam atstājuši, to
privātai iniciatīvai.

Kamēr piemaksas nebija tik lielas, nekāda liela
runāšana nebija, un arī nebija vajadzīgs attīstīt de-
bates. Ir iespējams runāt par tādu veidu, par kādu
Kiršteina kungs tagad te sāka runāt, proti — ka-
mēr pastāv valsts piemaksu polītika. valdība var pie-
dalīties ar saviem 1pārstāvjiem, un var piedalīties arī

Valsts kontroles pārstāvji, lai sviesta tirdzniecība tik-
tu nokārtota tā, kā financiāli tas mūsu sviesta ražo-
tāju interesēm būtu izdevīgi, lai sabiedrībā nebūtu
runāšana, ka sviesta eksportieri izmanto savu stā-
vokli nepiedodamā veidā.

Kiršteina kungs pārmeta, ka piensaimniecības
centrālā savienība saistījusies ar kādu krievu Jarko-
vu, un pierakstīja to šai savienībai par nāves grēku.
Jarkovs esot kāds bijušais Vņeštorga pārstāvis. Bet
kaut arī šiscilvēks nāk no krievu aprindām, vai tad
tādēļ viņam nevarētu sviestu pārdot! (Starpsauciens.)
Kiršteina kungs, es nepavisam negribu Jums teikt
kādu komplimentu, vai arī kaut ko pārmest, es tikai
gribu pateikt to, ka Jarkovs Anglijā ir vienīgais cil-
vēks, kas pārdod tīru, neviltotu Latvijas sviestu. Un
taisni tas ir vajadzīgs! Latvijas valdības lauksaim-
niecības atašejs atsaucās, ka Latvijas sviests ir
pārdots tirgū ar vislabākiem panākumiem. Jums
nepatīk, ka tas cilvēks- tur vada šo lietu; bet mēs
negribam- tik sīki, pētīt, mēs gribam, lai būtu jo vai-
rāk ienākumu. Arī Jūs, Kiršteina kungs, meklētu
pēc tāda cilvēka, ja Jums nāktos samaksāt to 12
punktos uzstādīto kommisijās naudu, ko angļu tirgo-
tāji ir iemācījušies ņemt; tad arī Jūs meklētu kādu
cilvēku, neskatoties uz to, kāds viņam vārds, bet
skatoties uz to, lai viņš strādātu pēc iespējas lētāk,
bez liela starpniecības procenta. Šiscilvēks nepavi-
sam nav vainojams, ka viņš ir krievs: savus pienā-
kumus viņš izpilda labi, ar labiem panākumiem,

Ja pēdējā nedēļā presē parādās raksti, un arī
pati piensaimniecības centrālā savienība ir izteiku-
si savu neapmierinātību ar to, ka Jarkovs ieguvis
mazāku cenu, nekā iepircēji Rīgā samaksājuši, tad
pēdējās dienās ir noskaidrojies, ka tā bijusi ne tirdz-
nieciskā, bet finanču polītika. Ir bijis tā, ka šeit par
sviestu ir samaksājuši vairāk, nekā par to maksāts
Anglijā. Tas izskaidrojams ar to, ka tās sviesta
eksporta firmas,kas šeit sviestu iepirkušās lēti, Angli-
jā to var pārdot dārgāk. Pēc likuma sviesta ekspor-
tieri nevar ar šādu parādību tik viegli tikt galā, kaut
arī šādi soli, būtu novēršami, un tas jādara valdī-
bai, mūsu valūtas kommisijai- un Latvijas bankai.
Pēdējās dienas tas ir novērsts. Zināms, cik tas iz-
devīgi ražotājiem un valstij, ir cits jautājums.

Pie kursa nosišanas ne tikai čeki vien ir bijuši
vainīgi. Arī Latvijas bankai ir ļoti dīvaina prakse.
Tikai to var pārdot par tiem, čekiem, ko raksta
reichsbanka, tikai par tiem čekiem ir tiesība pārdot
sviestu, kas Latvijas bankai pienākas no reichsban-
kas. Pēdējā laikā tas ir novērsts. Tagad varēs
maksāt ar latiem tikai par to sviestu.»kas iet uz Vā-

. ciju. Tā ir mūsu finanču polītika. Šeit nepavisam
nevar vainot piensaimnieku centrālo savienību, kas
100% sava sviesta izlaiž tikai caur Latvijas banku.

Mēs nedrīkstam šeit nākt ar kailu dēmagoģiju.
Saprotams, arī Zolmaņa kungam, ir savi trūkumi, Es
negribu sargāt Zolmaņa kungu kā savu cilvēku, bet
gribu nokārtot mūsu sviesta tirdzniecību. Nav sva-
rīgi sargāt savu cilvēku, ja viņš nedara to, kas vaja-
dzīgs mūsu sviesta tirdzniecībai, vai uzbrukt citam
cilvēkam, ja viņš dara to, kas mūsu sviesta tirdznie-
cībai tagad ir vajadzīgs. Mums sviesta pārdošana jā-
nokārto. Tas jādara caur vienu organizāciju, tad
mēs varēsim tāpat kā dāņi turēt vienu, izdalīšanas
punktu. Vācijā tas nav vajadzīgs, jotur pārdod pret
skaidru naudu, turpretim uz Angliju sviestu nevar
pārdot par skaidru naudu, jo tur viss tiek pārdots
caur komisionāriem 1. Viņi paņem jūsu- preci, ie-
maksā 80%, bet tos 20% jus saņemat tikai tad, kad
prece jau pārdota. Šo kārtību pārveidot mēs ne-
varēsim, Mums tai jāpieskaņojas. To mēs varē-
sim, javaldība savukārt nāks palīgā tirgus kārtošanā.
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Vai ir kaut viens santims atvēlēts sviesta tirgus
kārtošanai. 2000 latu gadā aiziet dažādām propa-
gandas izstādēm. Cik ilgi mums ir lauksaimniecības
atašejs Anglijā? Viņš vēl nav visus kaktus izošņā-
jis. Tur tādu esot ļoti daudz.

Ja mēs sviesta tirgu gribam izveidot, mums
daudz jāmācās. Mūsu intelligentai jaunatnei vairāk
jāinteresējas un jāmācās par komersantiem. Tagad
mums tādu trūkst. Ja mēs varam saskaitīt vairāk
kā 2000 agronomu, tad starp tiem tādu, kas varētu
vest sakarus ar ārzemēm, ir ļoti maz, un ja tādi ir,
tad tie jau ir vietās, Nav pelami cilvēki, kas šinī
lietā jau kaut ko ir darījuši. Kļūdas ir bijušas. Sa-
kait, vai ir kāda tirdzniecības nozare, kur kļūdas nav
bijušas! Tās ir visur. Bet tās nav tādas, kā visas
šīs organizācijas un tagadējo tirdzniecības veidu va-
jadzētu uzspridzināt gaisā. Tas, Kiršteina kungs, ne
Jums, ne mums, ne arī visai sviesta lietai nekā laba
nedos.

Mēs esam ar mieru runāt par to, ka tik ilgi, ka-
mēr valsts ņem zināmu līdzdalību sviesta tirdzniecī-
bā, tik ilgi var būt zināma valsts uzraudzība, bet tad
mums katrā ziņā jāizšķiras par vienu organizāciju,
jo iznāks stipri dārgi, ja valsts sūtīs- savus pārstāvjus
7 organizācijās. Pēc manas pārliecības valsts pār-
stāvji arī būs jāalgo no sviesta tirdzniecības līdze-
kļiem. Bet vai lietai ar to būs daudz kas līdzēts?
Mums taču tā kā tā būs jāsaduras kaut ar tiem pa-
šiem- dāņiem, par kuriem Jūs, Kiršteina kungs, te tik
slikti izteicāties, lai gan Keniņa kungs kādā sapul-
ce, kādā banketā ir taisni pateicies dāņu kungiem
par to, ka viņi esot palīdzējuši izveidot mūsu svie-
sta tirdzniecību. Man šķiet, ka tāpēc vien, ka dāņi
ir dāņi, mums viņiem nevajadzētu uzbrukt.

Ja nu saņemam visu kopā, kas tad nu iznāk?
Krievi nevar pārdot, tiem ir slikta slava — „sibir-
skoje maslo". Dāņi atkal nevar. Angļi.,. (/.
Breikša starpsauciens.) — Nu, Breikša kungs, tā nu
gluži nav, ka mēs neko nedarām! Ņemiet, Breikša
un Kiršteina kungi, to sviestu un mēģinait pārdot!
Tādi mēģinājumi ir jau arī bijuši. Jūsu draugs Bī-
riņš arī gribēja sviestu pārdot, tikai nevis kā Latvi-
jassviestu, bet kā „Balticline", kā Baltie butter. Viņš
gribēja pirkt Ieto Lietuvas sviestu, piejaukt tam. Lat-
vijas sviestu un _tā pārdot. Tā tad arī viņš šim jau-
tājumam ir piegājis ar zināmām, spekulatīvām 1, tiek-
smēm. (Ķ. Kiršteina starpsauciens.) Kiršteina kungs,
es nebūt negribu aizstāvēt Kvādi. Kiršteina kungs,
kapec Jus- gribat apgalvot to, kam, Jūs pats neticat?
Mes gribam meklēt sakarus, lai sviestu varētu no-
vietot pie vairākām firmām cauru gadu. Sviesta pār-
devējiem:patēriņš ir vienāds kā vasarā, tā ziemā, bet
ta ka musujaža ir loti nevienāda, tad mēs ar pārāk
lielu noņēmēju skaitu nevaram saistīties, un arī viņi
ar mums nesaistās-.

Man jāsaka, ka Kiršteina kunga pārmetumi ir no-
tikuši aiz pārpratuma. Par to, ko ziņo Zolmaņa
kungs par Francijas un Beļģijas tirgiem, vismazāk
vainojama Latvijas piensaimnieku sabiedrība, tāpēc
ka viņa nav gribējusi saistīties- tikai ar 2 firmām. Šīs
2_firmas mums saka: _„Ja_ jus nedosit mums mono-
polu uz visu sviestu, mes jus sabotēsim", un šī sabo-
taža tagad arī notiek. — Francija taču nav sviesta
importa zeme, Francija katru vasaru eksportē uz
arzemem _6.000 000 kilogramu sviesta; kad viņiem
sakas labas ganības, jūs varat darīt Francijai, ko gri-
bat, viņa jūsu sviestu neņems.

Man_ jāaizrāda, ka mēs varam: runāt par to, ka ir
kādas kludas, bet ka te būtu apzinīga ļaunprātība, kā
to_ apgalvo Kiršteina kungs, ka ar nolūku cenšas ie-
gūt zemākas cenas, tas man jānoraida, sevišķi no
kooperatīvo pārdošanas organizāciju puses.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Beldavam.

K. Beldavs (kristīgais darba bloks): Augstais
nams! Kristīgais darba bloks, atzīdams tiklab ma-
zo, kā lielo, kā bagāto, tā nabago ārkārtīgi grūto stā-
vokli, balsos par sviesta piemaksām, kādas tas for-
mulētas lauksaimniecības kommisijās projekta. Da-
žos apgabalos, piemēram, Vidzemēsviests ir gandrīz
vienīgais ieņēmumu avots. Ja mēs tagad šīs pie-
maksas nedotu, mēs piespiestu Latvijas lauksaimnie-
kus ievērojami samazināt savus ganāmos pulkus un
nostādītu- mūsu zemkopjus tādāstavojdī, ka viņiem
ārkārtīgi grūti būtu tikt no tā āra; tapec kristīgais
darba bloks balsos par sviesta piemaksām 1.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! No dažiem' iepriekšē-
jiem runātājiem izskanēja doma, ka jaunā un sīkā
zemniecība nav ieinteresēta noteiktās cietās, sviesta
cenās. Man jāaizrāda gluži pretējais — ka sevišķi
Ziemeļvidzemes apgabalos arī jaunsaimnieki un pā-
rējie sīkie zemnieki ļoti plašos apmēros, nodarbojas
ar lopkopību. Ja viņi visi vēl nav apvienoti- koppie-
notavās un neražo sviestu eksportam, tad, dzīvo-
dami pilsētu un biezi apdzīvotu vietu vai staciju tu-
vumā, viņi nogādā savu sviestu, vai arī tieši saldu
pienu patērētāju rokās. Ja nu viena trešdaļa svie-
sta neaizietu uz ārzemēm: un neatbrīvotu vietējo tir-
gu, tad šeit pat Rīgas apkārtnē un citu pilsētu tuvumā
sīkai zemniecībai, kura savu pienu iznēsā ar kan-
nām, vietējais tirgus būtu slēgts, tad viņi pie lielās
konkurrences nevarētu vairs eksistēt.

Arī sīkai un jaunai zemniecībai nākspar labu —
tas jau arī daudzkārt ir izskanējis mūsu kongresos —,
ja sviestam būs noteiktas- cietas cenas,

No abiem- šeit priekšā liktajiem projektiem, mū-
su jaunsaimniekiem vispieņemamākais ir lauksaim-
niecības kommisijās variants.

Vēl man_ jāpiebilst, ka par sviestu mēs iegūstam
ārzemju valūtu, kas nepieciešama to izejvielu iegā-
dāšanai, kādu mums nav Latvijā, proti— dažādu me-
tālu, petrolejas,_sāls u. t. t. iegādāšanai.

Bez tam- vēl jāsaka, ka valdības aprindās ir pa-
cēlusies doma, ka mums noteikti jāmeklē jauni tirgi.
Ja mēs to panāksim, tad, varbūt, ar laiku nodibinā-
sies noteiktas, cenas, kādas mēs redzam, šai projektā,
un valdībai vairs nevajadzēs piemaksāt. Gan pie-
nāks laiki, kadjmēs varēsim iegūt par savā zemē ra-
žoto sviestu tadu tirgus cenu, kāda tagad noteikta
šai piemaksu projektā.

Nav jāaizmirst, ka mums jāiztur diezgan sīva
konkurrence ar mūsu kaimiņvalstīm, un ja mēs to
izturēsim, tad nebūs vairs vajadzīgi visi šie lauk-
saimniecības aizsardzības likumi, kādi mums ta-
gad Ir.

Mēs balsosim, par to, lai, sviestam noteiktu cie-
tas cenas. _ Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcijai
pieņemamāks ir lauksaimniecības komimisijas pro-
jekts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zālītēm:. (F. Bergs no vietas: „Ko profesors Balo-
dis teica par sviesta piemaksām?")

P. Zālīte (prof. K. Baloža darba partija): — Jūs,
kommumsti, turiet muti! — Godātie deputātu kungi!
Kas zīmējas uz sviesta piemaksām, tad man jāsaka,
ka piemaksas sviestam' ir viena no taisnīgākām pra-
sībām. (F. Bergs no vietas: „Balodis tā neteica!")
Te Matisona kungs aizrādīja, ka sviesta piemaksas
nākot liela mēra par labu lielsaimniekiem un nevis
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jaunsaimniekiem-sīkzemniekiem. Es uzsveru: taisni
otrādi — tās nāk par labu jaunsaimniekiem un sīk-
zemniekiem, sevišķi vidzemniekiem, kuri vispār
lielākā daudzumā nepārdod ne kviešus, ne rudzus,
ne miežus, ne cukurbietes, ne āboliņa sēklas, ne vis-
pār kaut kādu labību, Tie būtu padoti galējai naba-
dzībai un izmisumam, ja viņi nedabūtu sviesta pie-
maksas.

Ja te aizrādīja, ka sviesta piemaksas laupot sīk-
gruntni-ekiem un jaunsaimniekiem- enerģiju, tad tas
nav pareizi. Taisni otrādi — vismaz vidzemniekiem
šīs piemaksas enerģiju pacel. Es- pazīstu Vidzemes
kalnainos apgabalus, kur labību grūti audzēt, kur
neaug ne lāgā kvieši, ne rudzi. Tur ir kalnaina ze-
me, tikai pauguri un purvi vien. Nav nevienas lī-
dzenas vietas, kur varētu- vagu izdzīt. Visur pa-
kalni, pauguri vien, un lejā akli purvi. Ko dara mū-
su lauksaimnieki, ne tikai vecsaimnieki, bet arī jaun-
saimnieki un sīksaimnieki šādās vietās? Viņi nosu-
sina aklos- purvus, tos izgrāvo, nolaiž lieko ūdeni,
drenē purvus, nomēslo un pārvērš auglīgās zāļainās
pļavās. Ja nu viņiem atņemtu sviesta piemaksas, tad
viņiem patiešām būtu jānolaiž rokas.

Es pazīstu šī apgabala cilvēkus. Viņi pat de-
putātiem, kas nāk no šiem apgabaliem- Saeimā, saka:
„Kurzemniekiem jūs esat devuši piemaksas par kvie-
šiem un rudziem, viņiem ir cukurbietes, āboliņa
sēklas u. t. t." Vai jūs zināt, deputātu kungi, es esmu
dzirdējis tādus izteicienus, ka asarām acīs lauksaim-
nieki ir teikuši: „Mēs jums sārtu uztaisīsim, kad jūs
pie mums nāksit, un jūs sadedzināsim,, ja mums pie-
maksa nedosit!" Šie jaunsaimnieki un sīksaimnieki
ar savu darbu, ar savu enerģiju pacel lauksaimniecī-
bas kultūru, nosusina purvus un pārvērš tos par
auglīgām druvām. Jūs viņiem nedodat iespēju
audzēt ne cukurbietes, ne vasarāja labību, nekvie-
šus! Ja jūs atņemat sviesta piemaksas, tad jūs vi-
ņus dzenat galīgā trūkumā un postā. Saprotams, lat-
viešu zemkopis ir pārāk apdomīgs, kā jau teicu, un
viņš nekad to neizdarīs, ko viņš vārdos saka, bet ja
tas ir nācis no jaunsaimnieku mutes — mēs jūs sa-
dedzināsim uz sārta, ja jūsnebalsosit par sviesta pie-
maksām —, tad tas taču kaut ko nozīmē; tāpēc es
bez bailēm balsošu par sviestu piemaksām, tādām,
kā zemnieku savienība tās liek priekšā. Sviesta pie-
maksām šimbrīžam ir jābūt.

Priekšsēdētājs?. Kalniņš: Runātāju saraksts-iz-
smelts. — Vārds vēl deputātam Leikartam, kurš ne-
bija zālē.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): No
iepriekšējiem runātājiem par piemaksām sviestam
es faktiski dzirdēju tikai galvenā kārtā runas par to,
.kā notikusi sviesta tirgus kārtošana līdz šim, kādas
bijušas kļūdas, un vai tādas_ kļūdas maz bijušas, ka
sviesta tirdzniecība organizējama uz priekšu u, t. t.
1urpretim par pašu likumu kā tadu no ta saucamam
zemnieku frakcijām es nedzirdēju, nekādas runas.
Nedzirdēju neko par to, kamdēļ bija vajadzīgi pār-
grozījumi līdzšinējā likumā, kamdēļ bija vajadzīgs
samazināt sviesta cietas cenas- no Ls 2.50 par I šķi-
ras sviestu uz Ls 2.25, kamdēļ tas bija vajadzīgs.

Bet ar to vien grozījumi nav izsmelti, ļzradas,
ka šai krizes laikā ar sviesta piemaksām deldēs lauk-
saimnieku aizņēmumus valsts zemes banka. Patie-
sībā tas nozīmē, ka tagadējā krizes laika, grūtību lai-
kā prasa no tiem, kas valsts zemes banka aizņēmu-
šies ilggadīgu krēditu, paātrināt aizņēmuma atdo-
šanu. Kurš ar to bija rēķinājies? Ar to neviens
nebij rēķinājies. Saņēma aizdevumu uz 28 gadiem,
vai 41 gadu un aprēķināja, pēc kāda laika viņš va-
rētu šo parādu kārtot Tagad jūs nākat unpiespie-
žat lauksaimniekus jau iepriekš, daudz atrak atdot

savus aizņēmumus, atdot tieši tagadēja krizes laika.
Kādu iemeslu dēļ, kungi, tas tiek darīts?

Tagad iznāk tā, ka piemaksu par kilogramu svie-
sta lauksaimnieks varēs saņemt skaidrā nauda tikai
80 santimu. Bet ja pasaules tirgus cena par kilo-
gramu sviesta ari nav augstāka par 80 santimiem,
tad galu galā lauksaimnieks būs saņēmis par kilo-
gramu sviesta tikai Ls 1.60. Loti iespējams, ka šī
pasaules tirgus cena nokrīt vēl zem 80 santimiem-
par kilogramu. (Sarunas un saucieni: „Ko tad?")
Tad būs vēl mazāk! Sakait, vai par tadu cenu
sviesta ražotājs var sviestu ražot! Ja jus labības
ražotājiem varējāt uzturēt līdzšinējās cenas, tāpat arī
cukurbiešu ražotājiem uzturēt pietiekošas cenas, kā-
pēc tad sviesta ražotājus, kas gādā ārzemjuvalutu,
jūs esat atraduši par iespējamu apcirpt? Kādi mo-
tīvi ir bijuši šādai rīcībai? Vai referenta kungs to
nevarētu pastāstīt, vai arī citi kungi no jūsu spārna
to nevarētu pateikt?

Jūs teiksit, ka nav līdzekļu. Kungi, vai nav ļe-
spējams ietaupīt no dažādām bruņotām piemaksām
sociālā laukā? Vai bruņotās piemaksas ir jau lik-
vidētas, ja jūs sakāt, ka nav līdzekļu? Kamēr nav
likvidētas piemaksas pensijām, slimo kasēm, tikmēr
zemnieki ir pārliecināti, ka līdzekļi jums ir. Kamēr
nav samazināta lielo ierēdņu armija un augstāko ie-
rēdņu algas, tikmēr zemnieki ir pārliecināti, ka lī-
dzekļi ir, un sviesta -piemaksas nav samazināmas.

Es atzīstu, ka par pamatu sviesta piemaksu li-
kumam jāņem lauksaimniecības kommisijās projekts,
bet tikai izdarot pārlabojumus. Otrā pantā jāparedz
tās pašas cenas, kādas bija pagājušajā gada. Ja tas
pieņemtu, tad vēl varētu pieņemt, ka no piemaksām
atvelk valsts zemes bankas un citus parādus. Ja
tās nepieņems, tad 5. pants kommisijās redakcijā
nav pieņemams. Ja kādam vēl atlikuši sēklas un
lopbarības parādi, tos varētu atvilkt, bet nekāda zi-
,ņā nedrīkstētu atvilkt valsts zemes bankas aizde-
vumus.

Es iesniedzu divus pārlabojumus.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas. —

Vārds budžeta kommisijās referentam Birzniekam.
Referents J. Birznieks: Vispārīgās debatēs vai-

rāk runātāju izteica uzskatu, ka budžeta kommisijās
viedoklis par sviesta ražošanas veicināšanu nav pie-
ņemams. Man kā budžeta kommisijās referentam
tomēr jānoraida iebildumi pret šo projektu un jālūdz
pieņemt manis ieteikto likumu pilnīgi jaunā redak-
cijā. Lūdzu pāriet uz pantu lasīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds lauksaimnie-
cības kommisijās referentam Lejiņam-Lejam.

Referents J. Lejiņš-Leja: Es uzturu lauksaim-
niecības kommisijās projektu un lūdzu papriekš par-
iet uz šī likumprojekta lasīšanu pa pantiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs uzskata,
ka vispirms jāizšķir budžeta kommisijās likumprojek-
ta liktenis, jo budžeta kommisijās likumprojekts dod
jaunu tekstu. Ja to pieņemtu, tad atkristuvisi pār-
labojumi, kas iesniegti vecajā pastāvošajā likumā
par sviesta ražošanas veicināšanu. Ja budžeta kom-
misijas likumprojektu noraidīs, tad nobalsosim lauk-
saimniecības komisijas likumprojekta pāreju uz pan-
tu lasīšanu. Iebildumu nav pret šādu balsošanas
kārtību? Tā pieņemta. — Lieku uz balsošanu pār-
eju uz pantu lasīšanu budžeta kommisijās iesnieg-
tajam likumprojektam. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret pāreju uz pantu lasīšanu budžeta kommisijās li-
kumprojektam. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par pāreju uz pantu lasīšanu budžeta kommisijās li-
kumprojektam. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas a.-
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turas. Balsošanas rezultāts: par pāreju uz pantu la-
sīšanu budžeta kommisijās likumprojektam nodotas
36 balsis, pret — 46 balsis. Pāreja uz pantu lasīšanu

.budžeta kommisijās likumprojektam noraidīta. —

.Lieku tagad uz balsošanu pāreju uz pantu lasīšanu
lauksaimniecības komisijas likumprojektam. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu
lauksaimniecības kommisijās likumprojektam,. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju uz pantu
lasīšanu lauksaimniecības kom-misijas likumprojek-
tam. (Starpsaucieni: „Nospicdo-šs vairākums!" —
„Centrs smērē lūpas ar sviestu!") Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts: par
pāreju uz pantu lasīšanu lauksaimniecības kommisi-
jās likumprojektam nodotas 58 balsis, pret — 26 bal-
sis, atturējies 1. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņem-
ta. — Lūdzu nolasīt virsrakstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
..Pārgrozījumi likumā par sviesta ražošanas, veicināšanu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta
neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošanā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu.
Tadunav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbal-
sīgi pieņemts, — Ievada tekstu pagaidām atstāsim
nenobalsotu. — Lūdzu nolasīt 1. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Sviesta ražošanas veicināšanas nolūkos valsts garantē

sviesta ražotājiem par pārdoto uz ārzemēm I šķiras sviestu
cietu cenu Ls 225 kilogramā, bet par II šķiras — Ls 2.15 ki-
logramā. "

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. panta
neviens nevēlas? Pie 1. panta iesniegti divi priekš-
likumi. Lūdzu referenta atsauksmi par tiem.

Referents .1. Lejiņš-Leja: Deputāta Ankipana
iesniegtais priekšlikums paredz 1. pantā projektētās
cenas — Ls 2.25 vietā likt Ls 2.— un II šķiras svie-
stam Ls 2.16_vietā HktLs 1.90. Laukaimniecības
ko-mmisijas vārda man jāizsakās pret šo iesniegumu,
kas paredz jau tā stipri samazinātās cenas vēl tālāk

, samazināt. Lauksaimniecības kommisijā ir noteikusi
tas cenas, kas ir projektā, tāpēc man kommisijās
vārda jāizsakās pret šo priekšlikumu.

Otru priekšlikumuir iesniedzis deputāts Lei-
karts, kupš liek priekšā 1. pantu grozīt tādējādi —
Ls 2.25 vietā likt Ls- 2 50 un Ls 2.15 vietā likt Ls 2 40.
Kommisijās vārda man jāizsakās arī pret šo priekš-
likumu. Kommisijā valdīja tāds uzskats, ka valdī-
bai neizdosies sagādāt vajadzīgos līdzekļus līdzšinējo
cenu uzturēšanai, tāpēc tā patiesībā būtu vairāk
lauksaimnieku mānīšana, jo attiecīgo līdzekļu budže-
tā nav un attiecīgās summas neizdosies rast. Komi-
rnisijas vārdā izsakos pret šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts P. Leikarts
liek priekša

Ls 2.25 vietā likt Ls 2.50 un Ls 2.15 vietā likt Ls 2.40.
Deputāta F. Ankipana priekšlikums cenas sa-

mazina,
Ls 2.25 vietā liekot Ls 2.— un Ls 2.15 vietā liekot Ls 1.90.
Referents izsacījās tiklab pret vienu, kā pret

otru priekšlikumu. Lieku vispirms uz balsošanu de-
putāta Leikarta priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par deputāta Leikarta priekšlikumu. Nepie-
tiekošs balsu skaits. Tas atkrīt. — Tagad lieku uz
balsošanu deputāta Ankipana priekšlikumu. (Trok-
snis.) — Lūdzu uzmanību! — Lūdzu pacelties tos,
ka? ir par deputāta Ankipana priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Ankipana
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-

turas. Par deputāta Ankipana priekšlikumu nodotas
29 balsis, pret — 48 balsis, atturējušies 5. Tas norai-
dīts. — Nobalsošanā nāk 1. pants kommisijās redak-
cijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1. panta pie-
ņemšanu kommisijās redakcijā. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par 1. panta pieņemšanu kommisijās
redakcijā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par 1. pantu kommisijās redakcijā nodotas 58 bal-
sis, pret — 25 balsis, atturējies 1. 1. pants pieņemts
kommisijās redakcijā. — Lūdzu nolasīt 4. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Cenu kustības uz ārzemēm pārdodamam sviestam, ;ā-

pat cenas, kādas saņem un izmaksā ražotājiem, katrs sviesta
eksportieris par katru notecējušu mēnesi, konstatē un publicē
vispārējai zināšanai pie Zemkopības ministrijas nodibinātā Ro-
tācijas kommisijā. Minētā kommisijā nosaka arī_ valsts pie-
maksas apmērus atkarībā no eksportsviesta cenām. Kotāci-
jas kommisijā sastādās no Zemkopības ministrijas pāsrtāvja
kā priekšsēdētāja un pa vienam pārstāvim no Finanču mini-
strijas un Valsts kontroles."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? 4. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 4. pants vienbalsīgi pieņemts, —
Lūdzu nolasīt 5. pantu.

Sekretārs J. Kauliņš:
..Izsniedzot 2. pantā minētās piemaksas piena ražotājiem',

Zemkopības ministrija pakāpeniski atvelk no izmaksājamām
summām izsniegtos sēklas, lopbarības, valsts zemes bankas
kapitāla aizdevumus un Latvijas bankas no valsts rezerves
fonda caur vietējām, krāj-aizdevumu sabiedrībām uz vekse-
ļiem izsniegtos aizdevumus, kā arī lauku nekustamas mantas
nodokļa valsts dajas parādu. Piena ražotāji par katru kilo-
gramu sviesta saņem skaidrā naudā piemaksu Ls —.80, bet
pārējo piemaksas dalu atvelk no šinī pantā minētiem aizde-
vumiem. Tiem piena ražotājiem, kam tādu parādu nav, pie-
maksas izsniedz skaidrā naudā. Piemaksām vajadzīgie lī-
dzekli uzņemami valsts budžetā."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 5. panta vārdu
neviens neveļas? Deputāts Leikarts pie 5. panta
iesniedzis priekšlikumu. Vārds referentam.

Referents J. Lejiņš-Leja: Deputāts Leikarts
liek priekša 5. pantu izteikt šādi: «Izsniedzot 2. pan-
ta minētās piemaksas piena ražotājiem, Zemkopības
ministrija pakāpeniski atvelk no izmaksājamām 1sum-
mām izsniegtos sēklas uņ lopbarības parādus. Tiem
piena ražotājiem, kam tādu parādu nav, piemaksas
izsniedz skaidrā naudā. Piemaksām vajadzīgie lī-
dzekļi uzņemami budžetā." Man jāizsakās pret šo
priekšlikumu, jo attiecīgais pants kom-misijas redak-
cija nepārprotami nosaka, ka starpība tiek norakstī-
ta no dažādiem parādiem. Tāpat arī ir pateikts, ka
izmaksās skaidrā naudā, ja parādu nav; tas arī ir
šeit šinī pantā nepārprotami pateikts. . Tā tad star-
pība teksta būtu tāda — „zemes bankas parādi un
no Latvijas bankas caur vietējām krāj-aizdevu sa-
biedrībām uz vekseļiem izsniegtos aizdevumus". Šo
likumu nebūtu iespējams izpildīt, ja pantu pieņemtu
tāda redakcija, kādā to liek priekšā Leikarts,

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
deputāta P. Leikarta iesniegto priekšlikumu. Ja to
pieņems, atkritīs kom-misijas teksts; ja deputāta Lei-
karta priekšlikumu noraidīs, nobalsošanā nāks 5.
pants kommisijās redakcija. Deputāts Leikarts liek
priekša 5. pantam šādu tekstu:

..Izsniedzot 2. pantā minētās piemaksas piena ražotājiem,
Zemkopības ministrija pakāpeniski atvelk no izmaksājamām
summām izsniegtos seklas_un lopbarības parādus. Tiem piena
ražotajiem, kam tadu paradu nav, piemaksas izsniedz skaidrā
nauda. Piemaksām vajdzīgie līdzekli uzņemami valsts budže-
tā."

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Leikarta 5. panta
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jauno tekstu. Viena balss. Pavisam, nepietiekošs
balsu skaits. Tas atkrīt. — Lieku tagad uz balsoša-
nu 5. pantu kommisijās redakcijā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 5. pantu kommisijās redakcijā. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par 5. pantu kommi-
sijās redakcija. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas, Par 5. pantu kommisijās redakcijā nodotas
49 balsis, pret — 26 balsis, atturējies 1. 5. pants
pieņemts kommisijās redakcijā. — Lūdzu nolasīt no-
slēguma tekstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
„Šie pārgrozījumi stājas spēkā ar 1933. gada 1. jūliju."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie noslēguma tek-
sta vārds referentam.

Referents J. Lejiņš-Leja: Noslēguma tekstā es
lieku priekša vārda „stājas" vietā likt vārdu „ir".
Šis likumprojekts lauksaimniecības kommisijā tika
skatīts cauri, pirms 1. jūlija un tāpēc šeit teikts tā,
ka šie pārgrozījumi stājas spēkā ar 1933. gada 1. jū-
liju. Tagad, kad 1. jūlijs ir jau pagājis, nebūtu vairs
loģiski teikt: „stājas spēkā", bet jāsaka „ir spēkā".

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priek-
šā noslēguma tekstā mazu redakcionālas dabas pār-
labojumu, proti

izteikt noslēguma tekstu tā: „Šie pārgrozījumi ir spēkā
ar 1933. gada 1. jūliju".

Lieku noslēguma tekstu pārlabotā veidā uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret' noslēguma
teksta pieņemšanu referenta redakcijā. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir par noslēguma teksta pie-
ņemšanu referenta redakcijā. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Tādu nav. Par noslēguma
tekstu, referenta redakcijā nodotas 56 balsis, pret —
26 balsis. Tas pieņemts. — Nobalsošanā nāk ievada
teksts:

„Likuma par sviesta ražošanas veicināšanu (lik. kr. 1932.
g. 130) 1., 4. un 5. pantu izteikt tā:"

Iebildumu nav? Pieņemts. — Tagadnāk nobalso-
šanā likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par likuma pieņemšanu visumā. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tadunav. Likums
visumā pieņemts ar 59 pret 29 balsīm. — Tālāk nāk
nobalsošanā pārejas formulas. Vispirms nāk nobal-;
sošanā lauksaimniecības kommisijās iesniegtā pār-
ejas formula:

„Uzdot valdībai rūpēties par sviesta pārstrādāšanas iz-
devumu samazināšanu."

Otru pārejas formulu iesnieguši deputāti K. Kir-
šteins un J. Šterns:

„Uzdot valdībai apvienot sviesta eksporttirdzniecību un
ņemt tanī noteicošo dalību. Izskaust sviesta eksportirdznie-
cībā liekos starpniekus un paplašināt sviesta tirgu."

Pie šīm pārejas formulām vārdu neviens nevē-
las? Lieku vispirms uz balsošanu lauksaimniecības
kommnsijas iesniegto pārejas formulu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret lauksaimniecības kommisijās pār-
ejas formulu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Lauk-
saimniecības kommisijās pārejas formula vienbalsīgi
pieņemta. — Tagad nāk nobalsošanā deputātu Kir-
šteina un Šterna iesniegtā pārejas formula. Lūdzu
pacelties tos, kas par deputātu Kiršteina un Šterna
pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputātu Kiršteina un Šterna pārejas formulu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas, Tādu nav.
Par deputātu Kiršteina un Šterna pārejas formulu no<-
dotas 30 balsis, pret — 47 balsis. Tā noraidīta. —

8. dienas kārtības punkts — likums par
protokolu Rīgā 1931. gada 5. janvārī

starp Latviju un Lietuvu noslēgtās
konvencijas par valsts robežas pār-
dalīto zemes vienību korro borāciju
un likvidāciju pagarināšanai. Referents
G. Zemgals. Vārds referentam.

Referents G. Zemgals: 1931. gada 25. janvārī ir
noslēgta konvencija starp Latviju un Lietuvu attie-
cībā uz abu valstu robežas pārdalītās nekustamas
mantas korr'oborēšanu un likvidāciju, Šīs konvenci-
jas termiņš izbeidzās š. g. 16. maijā, tāpēc š. g. 15.
maijā Kaunā ir parakstīts protokols par šīs konven-
cijas pagarināšanu uz 1 gadu, ievērojot to, ka kon-
vencijas 1. pantā minētā nekustamā manta vēl visa
nav korroborēta un likvidēta. Aiz kļūdas virsrakstā,
kā arī 1, pantā ir minēts 5. janvāris. Vajaga būt 25.
janvārim. To lūdzu izlabot.

Lūdzu šim likumam steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-

dzamību. Nobalsošanā,nāk steidzamība. Lūdzu pa-
.celties tos, kas ir pret steidzamības pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Steidzamība vien-
balsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vār-
du neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pro-
tokola un ratifikācijas formulas lasīšanu pa pantiem.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu la-
sīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz
pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. (Saucieni no
vietām: „Nav jālasa!") Augstais nams nevēlas tek-
sta nolasīšanu. Nobalsošanā nāk protokols,

(Protokols.
Latvijas republikas valdība, kuras pārstāvis ir viņa ek-

selence Roberts Liepiņa kungs, Latvijas ārkārtējais sūtnis un
pilnvarotais ministris Lietuvā, u-n

Lietuvas republikas valdība, kuras pārstāvis ir Stasvs
Lozoraitis kungs, ārlietu ministrijas politiskā departamenta
direktors,

vienojušās par sekojošo:
Ņemot vērā,

_ka starp Latviju un Lietuvu 1931. gada 25. janvārī no-
slēgtās konvencijas 1. pantā paredzētais termiņš abu valstu
robežas pārdalītās nekustamās mantas korroborācijai un lik-
vidācijai izbeidzas 1933. g. 16. maijā,

ka augšā minējā 1. pantā paredzētās nekustamās mantas
lielākas dalās korro-boracija un likvidācija vēl nav izdarītas,

minētā konvencija pagarināta līdz 1934. gada 16. mai-
jam, līdz ar ko šīs konvencijas 1., 13. un 14. pantos noteiktais
divu gadu laiks atvietots ar_ triju gadu laiku, kas aprēķināms
skaitot no konvencijas spēkā stāšanās dienas.

Šis protokols ratiiicējams, un ratifikācijas apmaināmas
Kaunā.

Protokols stājas spēkā ratifikāciju apmaiņas dienā un
zaudē savu spēku 1934. gada 16. maijā.

Sastādīts Kaunā, 1933. gada 15. maijā, divos eksem-
plāros.
(Z. v.) R. Liepiņš (paraksts) (Z. v.) S.Lozoraitis (paraksts).)

Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Nobalsošanā
nāk ratifikācijas formulas virsraksts

(Likums par protokolu Rīgā 1931. gada 5. janvārī starp
Latviju un Lietuvu noslēgtās konvencijas par valsts robežas
pārdalīto zemes vienību korroborāciju un likvidāciju pagari-
nāšanai.)

ar referenta pārlabojumu — skaitļa „5" vietā
likt ,,25". Iebildumu nav? Ratifikācijas formulas
virsraksts pieņemts. Nobalsošanā nāk ratifikācijas
formulas 1. pants

(Kaunā 1933. gada 15. maijā parakstītais protokols Rīgā
1931. gada 5-. janvārī starp Latviju un Lietuvu noslēgtās kon-
vencijas par valsts robežas pārdalīto zemes vienību korrobo-
rāciju un likvidāciju pagarināšanai ar šo likumu pieņemts un
apstiprināts.)

ar līdzīgu referenta pārlabojumu, Iebildumu
nav? 1. pants pieņemts. — 2. pants.

(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar liku-
mu izsludināms 1. pantā minētais protokols un tā tulkojums
latviešu valodā".) - ., -..,
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Iebildumu nav? 2. pants pieņemts. — 3. pants.
(Protokols stājas spēkā tanī paredzētā laikā un kārtībā.)

Iebildumu nav? 3. pants pieņemts. — Nobal-
sošanā nāk ratifikācijas formula un protokols visu-
mā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ratifikācijas for-
mulas un protokola pieņemšanu visuma, lādu nav.
Kas atturas? Arī nav. Ratifikācijas formula un pro-
tokols visumā pārlabotā veida pieņemti. —

9. dienas kārtības punkts — papildinājums
l.kumā par aizdevumu, procentu nor-
m u. Referents H. Dzelzītis, Vārds referentam.

Referents H. Dzelzītis: Likumā par aizdevumu
procentu normu šī norma noteikta uz 8%. Bez tam
ir noteikts, ka nevar ņemt nekādas citas blakus no-
devas un kommisijās naudas, kuras pārsniedz šo nor-
mu, bet nekas nebija teikts par soda naudu, Tagad
priekšā liktā piezīme nosaka, ka nokavējuma rente
nevar būt lielāka kā 2/3% mēnesīvai 8% par gadu.
Ja ņem soda naudu, tad nokavējuma renti nevar
ņemt.

Lūdzu šo papildinājumu pieņemt steidzamības
kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību, Steidzamība nak nobalsošana. Ludzu pa-
celties tos, kas ir pret steidzamību. Tadu nav. Kas
atturas? Arī nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņem-
ta. — Atklāju vispārīgas debates, Vardu neviens ne-
vēlas, Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasī-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav._ Pāreja
uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Ludzu no-
lasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
,.Papildinājums likumā par aizdevumu procentu normu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pret virsrakstu ie-
bildumu nav? Virsraksts pieņemts, (Saucieni no
Vietām: „Nevajaga lasīt!") — Augstais nams neve-
ļas, likuma teksta nolasīšanu. Lieku likuma tekstu
uz balsošanu.

(Likums par aizdevumu procentu normu (lik. kr. 1926. g.
.174 un 1932. g. 242) papildināt ar šādu 2. panta 3. piezīmi.

3. piezīme. Par parādu augļu maksājumiem un kapitā-
la deldējumiem vai atmaksām, kuriem termiņš no-
tecējis, var ņemt soda naudu vai nokavējuma renti
ne vairāk kā 2/s,% mēnesī, skaitot nepilnus mēne-
šus par pilniem un nokavētā maksājuma nepilnus
latus par pilniem. Ja par kādu- nokavētu maksāju-
mu ņem soda naudu vai nokavējuma renti, tad par
to pašu laiku nevar ņemt ar līgumu vai likumu no-
teiktos kārtējos augļus.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma tekstu,
Kas atturas? Tadunav. 2 balsojot pret, likuma
teksts pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visuma.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likumu visuma. Ta-
du nav. Kas atturas? Arī nav. Likums visumā
vienbalsīgipieņemts. —Līdz ar to šis dienas kār-
tības punkts izsmelts.

10. dienas kārtības punkts —Tikums par uz-
krājušos līdz 1933. gada 1. aprīlim
valsts nodokļu, nodevu un citu sīku
parādu dzēšanu. Referents H. Dzelzītis, Vārds
referentam.

Referents H. Dzelzītis: Valstij ir uzkrājušās
dažādas prasības, nelielas summas, kas nepārsniedz
2 latus. Šis likums grib minētās summas dzēst. Šīs
prasības ir atlikumi no nodokļiem, visbiežāk gan so-
da naudas. Šādu lietu ir ap tūkstoti. Ja katru lietu
caurmērā rēķinām apmēram par latu, tad visa dzē-
šamā summa būtu 1000 latu. Sarakstīšanās un pie-
dzīšanas izdevumi ir daudz lielāki, tāpēc lūdzu Aug-

sto namu šo likumu pieņemt un lūdzu tam steidza-
mību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību. Steidzamība nāk nobalsošana . Ludzu pa-
celties tos, kas ir pret steidzamību. Tadu nav. Kas
atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta,
— Atklāju vispārīgas debates. Vardu neviens neve-
ļas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīša-
nu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pan-
tu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Vai Augstais
nams vēlas likuma nolasīšanu? (Saucieni: „Nav va-
jadzīgs!") Virsraksts.

(Likums par uzkrājušos līdz 1933. gada 1. aprīlim valsts
nodokļu, nodevu un citu sīku parādu dzēšanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1. pants.
(Sarakstīšanās par dažāda veida nodokļu departamenta

pārziņā esošo un līdz 1933. gada 1. aprīlim nepiedzītu valsts
nodokļu, nodevu, soda naudas un citu summu piedzīšanu līdz
Ls 2.— ieskaitot izbeidzama un šās summas dzēšamas.

Piezīme. Līdz tādam pašam apmēram dzēšamas arī
pašvaldību nodokļu summas, kas uzliktas kopīgi ar
valsts nodokļiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.
(Uz šā likuma pamata dažādu- nodokļu un citu summu

parādi dzēšami par katru lietu, nodokli, vai aplikumu atse-
višķi. )

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 2.
pants pieņemts. Nobalsošanā nāk likums visumā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu
visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums
visumā vienbalsīgi pieņemts, —

Deputāts S. Vitenbergs iesniedzis priekšli-
kumu —

24. dienas kārtības punktu — likumu par Gostiņu pilsētas
nodibināšanu — izskatīt pēc 13. dienas kārtības punkta.

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Vitenberga priekšli-
kumu, Acimredzot vairākums. Tas pieņemts. —

11. dienas kārtības punkts — likums par
pārgrozījumu un papildinājumu pa-
gasttiesu likumos un dažos citos ar
tiem saistītos likumos spēkā stās a-
n o s. Referents P. Juraševskis, Vārds referentam,

Referents P. Juraševskis: Nesen atpakaļ mēs
pieņēmām pārgrozījumus pagasttiesu likumos un pa-
redzējām:, ka tie stājas spēkā 1. oktobri, bet sakarā
ar šiem pagasttiesu likuma grozījumiem ir jāgroza
arī notariāta likums. Tā kā Augstais nams tagad
aiziet atpūtā, tad līdz 1. oktobrim nav iespējams šo
notariāta likumu grozīt, tāpēc ir vajadzīgs termiņu,
kas minēts kā pagasttiesu, likuma grozījumu spēka
stāšanās termiņš, pārcelt no 1. oktobra uz 1934. gada
1. janvāri.

Juridiskās kommisijās uzdevumā prasu šim liku-
mam steidzamību un lūdzu likumprojektu pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību. Nobalsošanā nāk vispirms steidzamība.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. — Atklāju vispārīgās debates. Vārdu ne-
viens nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
pantu lasīšanu. Tadunav. Kas atturas? Nav. Pār-
eja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Virs-
raksts.

(Likums par pārgrozījumu un papildinājumu pagasttiesu
likumos un dažos citos ar tiem saistītiem likumos spēkā stā-
šanos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Likuma teksts.
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(Pārgrozījumu un papildinājumu pagasttiesu likumos un
dažos citos ar tiem saistītos likumos (Vaid. Vēstn. 1933. g.
Nr. 136) noslēgumu izteikt tā:

Likums stājas spēkā 1934. g. 1. janvārī.)

Iebildumu nav? Pieņemts. Nobalsošanā nāk
likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret li-
kuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņemts, —

12. dienas kārtības punkts — pārgrozījumi
cīvīlprocesa _ nolikumā, civillikumos
un tiesu iekārtas likumos. Referents P.
Juraševskis. Vārds referentam.

Referents P. Juraševskis: Mēs esam vairākkār-
tīga grozījuši civilprocesa likumus un sevišķi attie-
cībā uz ūtrupēm. Šie grozījumi jau ir pieņemti un ir
stājušies spēkā. Tomēr mūsu ūtrupju lietās pie ta-
gad pastāvošiem likumiem ir diezgan sarežģīts stā-
voklis, un tāpēc juridiskā kommisijā ar šo likumpro-
jektu, kas tagad ir jūsu priekšā, grib šo lietu vien-
kāršot.

Vispirmām kārtām grib vienkāršot to tādā kār-
tā, ka noteic vienu noteiktu novērtē jumu. Šobrīd šai
jautājumā ir bijušas diezgan lielas domstarpības —
domstarpības tieši par novērtējumu, no kura lai sāk
ūtrupi, no kura lai sāk izsoli.

Juridiskā kommisijā domā, ka vajadzīgs novēr-
tējumu minētā likumā, kas tagad pašreiz ir jūsu
priekša noteikt tādu, kas segtu nodokļus, kas pare-
dzēti valstij un pašvaldībām — tā tad novērtējums
pēc valsts un pašvaldības nodokļu aprēķina. Šī pro-
jekta galvenais saturs arī ir tas, lai visas ūtrupes
sāktos no šī novērtējuma. Šāds novērtējums ir vi-
siem īpašumiem, izņemot pārgrozījumus, kādi izda-
rīti attiecībā uz jaunbūvēm u. t. t.

Bez tam šinī likumprojektā ir vēl tāds jauninā-
jums, ka turpmāk paredzētas 3 ūtrupes. Līdz šim
pastāvošajā likumā bija paredzētas tikai divējas
ūtrupes.

Vēl kā jauninājumu šinī likumprojektā jāmin tas,
ka turpmāk varēs pārdot arī ideālo daļu. Līdz šim
ideālo daļu varēja pārdot tikai Latgalē, bet tagad ar
šo likumprojektu tas būs attiecināts arī uz pārējām
Latvijas daļām.

Juridiskās kommisijās uzdevumā man jālūdz šim
likumam steidzamība, un es lūdzu arī šo likumu pie-
ņemt, lai ūtrupju lietās mēs reiz panāktu noteiktu
kārtību.

Sakarā ar pārgrozījumiem civilprocesa noliku-
mā jāgroza atsevišķi panti arī civillikumos un tāpat
arī tiesu iekārtas likumos. Šie grozījumi, saprotams,
ir vairāk redakcionālas dabas un piemērojas civil-
procesa likumam. Tie vairs nav principiālas dabas
grozījumi, kas runātu pretim pirmajiem likumiem.

Beidzamais d nodalījums ir pārejas likums par
tām ūtrupēm, kuras jau noliktas. Šajā pārejas liku-
mā ir paredzēts, ko darīt ar jau noliktām ūtrupēm un
kādi būtu termiņi pārejas laikmetā, kamēr šis likums
būs stājies pilnīgā spēkā.

Es uzturu šim likumam steidzamību un lūdzu to
pieņemt.

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 de-
bates. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk
pāreja 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. — Vai Augstais nams vēlas likuma teksta
nolasīšanu? To neviens neprasa! Nobalsošanā nāk
virsraksts.

(Pārgrozījumi civilprocesa nolikuma, civillikumos un
tiesu iekārtas likumos)

Iebildumu nav? Pieņemts. — A nodalījums, I
daļas ievada teksts.

(Civilprocesa nolikuma (1932. g. izd.) 1262.—1271., 1280.,
1288.—1291., 1298. p., 1312. panta beigas, 1315., 1316., 1320.,
1321. p., 1324. p. 4. punktu, 1326., 1340. un 1341. pantu izteikt
tā:)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1262. pants.
(Izsniedzis 1237. pantā paredzēto pavēsti, tiesu izpildī-

tājs nekavējoties ievāc ziņas par parādnieka nekustamas man-
tas novērtējumu nodokļa ņemšanai valstij un vietējām paš-
valdībām par labu, līdz ar ziņām, kad novērtējums izdarīts.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1263. pants.
(Ja pēc _pēd'ējās kārtējās novērtēšanas parādnieka ne-

kustamā ma_ntā notikušas ievērojamas pārgrozības, kurām ir
nozīme novērtējuma ziņā, un manta nav pārvērtēta, tad pa-
rādniekam divu nedēļu laikā no pavēstes izsniegšanas (1237.
p.) jāziņo par to tiesu izpildītājam, norādot visas pārgrozī-
bas, _pie kam uzdoto ziņu pareizība jāapliecina pagasta vai
pilsētas valdei.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1264. pants.
(Uz iepriekšējā (1263.) 1 pantā paredzētā ziņojuma pamata

tiesu izpildītājs uzdod attiecīgai pilsētas vai pagasta valdei,
pec mantas atrašanas vietas, izdarīt nekustamas mantas pār-
vērtēšanu un par to paziņo parādniekam, nekustamas mantas
līdzīpašniekiem, ja tā atrodas kopīpašumā, piedzinējiem un
hipotekariskiem kreditoriem, ciktāl šo personu dzīves vieta
tiesu izpildītajam zināma.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 1265. pants,
(Pārvērtēšanu pagasta vai pilsētas valde uzdod lietpra-

tēju kommisijai, lietpratējus izraugot nepāra skaitā no no-
dokļu nolikuma 82. resp. 125. pantā minētām personām, izņe-
mot nodokļu inspektoru.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1266. pants,
(Iepriekšējā^ (1265.) pantā minētā kommisij.a pārvērtēju-

mu izdara, piemērojoties nodokļu nolikuma 61.—67. resp. 112,
—116. panta noteikumiem, ar tādu aprēķinu, lai pilsētas valde
pārvērtējuma aktu varētu iesniegt tiesu izpildītājam divu ne-
dēļu, bet pagasta valde triju nedēlu laikā, skaitot no uzdevu-
ma (1264. p.) saņemšanas dienas. Pārvērtēšanas izdevumus
sedz attiecīga pašvaldība.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1267. pants.
(Pilsētas vai pagasta valde par laiku, kad kommisijā no-

likusi pārvērtēšanu (1266. p.), paziņo parādniekam-, nekusta-
mas mantas līdzīpašniekiem, piedzinējiem un hipotekariskiem
kreditoriem, ja šīs personas laikā pieteikušas valdei savu dzī-
ves vietu. Ja šis personas, saņēmušas paziņojumu, neierodas,
vai, _ ieradušas, bez iebildumiem paraksta pārvērtējuma aktu,
viņam nav tiesības celt ierunas pret pārvērtējumu. Pārvēr-
tējuma akts uzradāms pret parakstu klātesošām ieinteresē-
tām personām.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 1268. pants.
(Ja divu nedēļu laikā, skaitot no pārvērtēšanas dienas,

kāda no ieinteresētām personām (1267. p.) ceļ motivētus ie-
bildumus pret 1265.—1267. panta kārtībā izdarīto pārvērtēju-
mu un līdz ar iebildumiem iesniedz tiesu izpildītājam kvīti
par to, _ka iemaksāti simts lati tiesas depozītā, tad pārvērtē-
jumu pārbauda 1269.—1271. panta kārtībā.)1

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1269. pants.
(Ja pārvērtējama lauku nekustama manta, tad tiesu iz-

pildītājs p_ ārverteju,ma aktu līdz ar iebildumiem nosūta triju
dienu laika no _ iebildumu _saņemšanas apriņķa nodokļu inspek-
toram, kurš pārbauda pārvērtējumu, pieaicinot divas no no-
dokļu nolikuma 80. pantā minētām personām un aicinot ie-
bildumu cēlējus.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 1270. pants.
(Ja pārvērtējama nekustama manta pilsētā vai biezi ap-

dzīvota vieta, tiesu izpildītājs pārvērtējuma aktu līdz ar ie-
bildumiem nosūta triju dienu laikā no iebildumu saņemšanas
nodokļu inspektoram pēc mantas atrašanās vietas, kurš pār-
bauda pārvērtējumu, pieaicinot divas no nodokļu nolikuma
125. pantā minētām personām, kas nav pārvērtēšanā (1265. p.)
piedalījušas, un aicinot iebildumu cēlējus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1271. pants.
(Pārvērtējuma pārbaude izdarāma divu nedēļu laikā no

tiesu izpildītajā iesnieguma (1269., 1270. p.) saņemšanas, un
pec tam akts nekavējoties nosūtams tiesu izpildītajam. Šī
pārbaude ir galīga un nav pārsūdzama. Pārbaudi izdara uz
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iebildumu celeja rēķinu un izdevumus sedz no iebildumu cē-
lēja iemaksātās (1268. p.) summas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1280. pants.
(Nobeidzot aprakstīšanu un novērtēšanu, parādnieks un

piedzinējs var norādīt tiesu izpildītājam publiskās pārdošanas
vietu, laiku un kārtību. Akts, kurā tāds norādījums izteikts,
atstājams divu nedēlu laikā pie tiesu izpildītāja, lai tajā va-
rētu ieskatīties hipotēkāriskle kreditori. Bet ja šajā ziņā
starp parādnieku, piedzinēju un hipotekariskiem kreditoriem
vienošanās nav notikusi, tad pārdošana izdarāma 1281.—1307.,
1309.—1318., 1320.—1322. un 1324.—1326. pantā norādītā kār-
tībā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1288. pants.
(Paziņojumos par nekustamas mantas pārdošanu jāatzī-

' mē:
1) nekustamās mantas valdītāja un piedzinēja vārds un

uzvārds;
2) tiesu izpildītāja iecirknis un kancelejas atrašanās

vieta;
3) pārdodamās mantas īss apzīmējums un atrašanās

vieta;
4) vai _ nekustamā manta pārdodama pilnā sastāvā vai

zināmās ideālās dalās;
5) nekustamās mantas novērtējums pilnā sastāvā;
6) ziņas par hipotekariskiem parādiem, kuri guļ uz ne-

kustamo mantu;
7)' kādā zemes grāmatu nodaļā ved zemes grāmatu par

nekustamo mantu;
8) ka visām personām, kurām uz pārdodamo nekusta-

mo mantu ir_ tādas tiesības, kas novērš tās publisko
pārdošanu, jāpieteic savas tiesības līdz izsoles die-
nai;

9) aizrādījums, ka solītājam jāuzrāda tieslietu ministra
atļauja pārdodamās nekustamās mantas iegūšanai ta-
nīs gadījumos, kad tāda pēc likuma ir vajadzīga (lik.
kr. 1928. g._ 129, 1. p.);

10) kāda pec kārtas ir izsole;
11) pārdošanas vieta un laiks;
12) nodrošinājuma summa, kāda vajadzīga, lai varētu

piedalīties izsole.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 1289. pants.
(Paziņojumi par publisko pārdošanu, vismaz divas nedē-

ļas pirms izsojes, izliekami pie pašas nekustamās mantas un
pie ieejas tajā apgabaltiesa, pie kuras pārdošana izdarāma.
Ja nekustama manta atrodas pilsētā, kurā tiesu izpildītājs ne-
dzīvo, vai atrodas uz laukiem, tad paziņojumu par izsoli, rei-
ze ar sludinājuma nosūtīšanu Valdības Vēstnesim, tiesu ^pil-
dītājs izsūta vietējai pilsētas vai pagasta valdei, kura to ne-
kavējoties izliek pie nekustamas mantas un izlikšanas dienu
paziņo tiesu izpildītajam.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1290' .pants,
(Bez tam šie paziņojumi iespiežami Valdības Vēstnesī un

piesūtāmi izlikšanai redzamā _ vietā tās pilsētas policijas pār-
valdei, kur atrodas nekustama manta, vai vietējai apriņķa po-
licijas pārvaldei un vietējai pagasta valdei, ja nekustamā man-
ta atrodas uz laukiem.

Maksa par paziņojuma iespiešanu Valdības Vēstnesī ap-
rēķināma pec patiesiem izdevumiem. Ieinteresētām- perso-
nām ir atjauts iespiest uz savu rēķinu, bez tiesības uz izdevu-
mu atlīdzināšanu no parādnieka puses, norakstu no paziņoju-
ma par nekustamas mantas pārdošanu arī citos laikrakstos.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 1291. pants.
_ (Nekustamās mantas aprakstījums un novērtējums, tiesu

iestāžu priekšraksti un vispār visi papīri, kuri attiecas, uz
publisko pārdošanu, pieejami visiem, kas to vēlas, pa visu
laiku, no paziņojuma iespiešanas līdz izsoles sākumam. Di-
vas nedēļas pirms izsoles dienas tiesu izpildītājs iesūta savu
piedziņas lietu apgabaltiesai, pie kuras izdarāma pārdošana.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 1298. pants,
(Katrs, kas vēlas pirkt nekustamo mantu, var piedalīties

izsole pats vai caur pilnvarnieku, kam- dota uz to sevišķa piln-
vara. Valsts un pašvaldības iestāžu, kā arī Latvijas bankas,
valsts zemes bankas un _Latvijas hipotēku bankas pārstāvji
var piedalīties izsole, uzradot pilnvaru vai priekšrakstu.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 1312. pants.
(1312 pēc tam, kad segti tie prasījumi,

kas bauda pret viņu priekšrocību un prioritāti.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 1315. pants,
(Izsole uzskatāma par nenotikušu:
1) ja nav ieradies neviens, kas vēlas solīt;

2) ja neviens no tiem, kas ieradušies, nepārsola summu,
no kuras izsolei jāsākas;

3) ja pēc izsoles beigām pircējs nesamaksā laikā 130-7.
pantā norādītās summas.

Ja pulksten desmitos neierodas neviens, kas vēlētos so-
līt, vai arī ierodas tikai viens, tad tiesu izpildītājam, kas iz-
dara pārdošanu, jānogaida pircēju ierašanās līdz pulksten div-
padsmitiem dienā, pēc kam izsoli notur, ja ieradies kaut arī
tikai, viens solītājs.

Ne vēlāk kā septiņās dienās pēc izsoles dienas tiesu iz-
pildītājs piedziņas lietu iesniedz apgabaltiesai.

Lēmumu par izsoles sekām apgabaltiesa piesūta parād-
niekam, viņa līdzīpašniekiem', ja manta atrodas kopīpašumā,
kreditoriem un personām, kas izsolē piedalījušās, ciktāl visas
šīs personas uzdevušas savu dzīves vietu tanī pilsētā, kurā
atrodas tiesa.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 1316. pants.
(Ja izsole _ nenotiek, tad katram, kreditoram vai izsolē

pārsolītam pircējam vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesība
divu nedēļu laikā no izsoles atzīšanas par nenotikušu paziņot
tiesai par nekustamās mantas paturēšanu sev, uzdodot sum-
mu, par kādu vēlas to paturēt. Šī summa nedrikst būt ze-
māka par to summu, no kuras sākusies izsole, vai par to
summu, kuru izsolē piedāvājusi persona, kas vēlas mantu pa-
turēt.

Ja vairākas personas izsaka vēlēšanos paturēt nekusta-
mo mantusev, priekšroka ir tai, kura piedāvā lielāko summu.

Ja kāds vēlas paaugstināt reiz piedāvāto summu, tad uz
vma lūgumu, kas iesniedzams septiņu dienu laikā, skaitot no
ša panta pirmā dala minēta termiņa notecējuma, tiesnesis-re-
ferents uzaicina visas personas, kuras laikā izteikušas vēlē-
šanos paturēt nekustamo mantu, un pielaiž dalībniekus mu-
tiska sacensība galīgi nos_kaidrot, kāds ir augstākais piedāvā-
jums. Pec šas sēdes talaki'_ piedāvājumi nav pieņemami.

Ja ša panta pirmā dala noteiktā laikā neviens nepietei-
cas nekustamo mantu paturēt sev, vai ja tas, kas paturējis
nekustamo mantu sev,_ tiesas nolikta termiņa nesamaksā tās
summas, kas viņam jāmaksā uz 1307., 1311. un 1312. panta
pamata, tau uz katra kreditora vai arī parādnieka lūgumu
noliek otru izsoli.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 1320. pants.
_ (Ja arī otrā izsole nenotiek, tad attiecīgos gadījumos

iestājas 1316. panta pirma.otra vai _ trešā daļā norādītās sekas.
Ja 1316. panta pirmā daļa noteikta laika neviens nepieteicas
nekustamo mantu paturēt sev, vai j 'a tas, kas paturējis ne-
kustamo mantu sev, _tiesas noliktā termiņā nesamaksā tās
summas, kas viņam 1jāmaksā uz 1307., 1311. un 1312. panta
pamata, tad piedzīšana no nekustamās mantas izbeidzama,
dzēšot atzīmi _par piedziņas _ vēršanu uz šo mantu; piedzīšanas
izdevumi šāda gadījuma jāsamaksā piedzinējiem samērīgi ar
viņu prasījumu summu.

Bet ja kāds kreditors pirms tiesas lēmuma par piedziņas
izbeigšanu lūdz tiesu jzdarītvelreizēju izsoli, tad nekustamā
manta noliekama treša izsole; ja šī izsole nenotiek, iestājas
ša panta pirmā daļa paredzētas sekas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1321. pants.
(Ja nosolītais vai tas, kas paturējis nekustamo mantu

sev, nolikta termiņa nesamaksa tas summas, kas viņam jā-
maksā uz 1307., 1311. un 1312. panta pamata, tad viņa ie-
maksātais vai no viņa piedzītais (1322. p.) nodrošinājums pie-
vienojams pie kopējas p_ar _mantu ieņemtās summas un sa-
dalāms tāda paša kartība ka šī pēdējā summa.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1324. pants.
(1324. ,
4) pirmā izsole arī vēl tad, kad nekustamā manta pār-

dota zem to prasījumu summas, kas bauda apmierinā-
juma kartība priekšrocību vai prioritāti pret visām
uz nekustamo mantu vērstām piedziņām.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1326. pants.
(Otrā izsole bez otrreizēja novērtējuma noliekama ne

agrāk ka 1285. panta noradīta termiņā un noturama pēc tiem
pašiem noteikumiem, kādi pastāv pirmai izsolei, tikai ar to
starpību, ka šī izsole sakāma no sum-mas, kas līdzinās 75%
no novērtējuma.

_ 1320. panta otrā daļā paredzētā trešā izsole bez jauna
novērtējuma noliekama pec viena mēneša no sludinājuma die-
nas un noturama pec tiem pašiem noteikumiem, kādi pastāv
pirmai izsolei, tikai ar to starpību, ka šī izsole sākama no sum-
mas, kas līdzinās 50% no novērtējuma.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1340. pants.
_(Sūdzības par to, ka izsludinot paziņojumus par neku-

stamas mantas publisko pārdošanu nav ievēroti likuma notei-
kumi, piesniedzamas ne velak kā divas nedēļas no izsoles iz-
sludināšanas Valdības Vēstnesī.)
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Iebildumu nav? Pieņemts. — 1341. pants,
(Iepriekšējos 1339. un 1340. pantos paredzēto sūdzību ie-sniegšana neaptur tiesu izpildītāja darbību, ja vien nav tai-sīts tiesas lēmums to apturēt.)
Iebildumu nav? Pieņemts, — II daļas ievads.

.T_Paša nolikuma 303., 1004., 1-010. un 1236. pantā, 1237.
^,7,^' \ffo 124hl- un 1253- Pantā' 1285 - P- Piezīmē,1317., 1322., 1339. un 1360. pantā izdarīt šādus pārgrozījumus:)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 303. pants.
(303. panta otrā daļā un 1004. pantā vārdus «Atsvabinā-mas no nodevu samaksas" atvietot ar vārdiem «Mazturībastiesības bauda .)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 1010. pants.

_ (1010. pantā aizrādījumu uz 986.—990. pantu atvietot araizrādījumu uz 986.—991. pantu.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 1236! pants.
(1236. pantā izmest atsauci uz 1193. pantu.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 1237. pants.

i ., , i1237, panta Pazīmē starp vārdiem «pagaidām" un «no-teikts iespraust vārdus «pirmai izsolei".)
Iebildumu nav? Pieņemts, — 1239. pants.
(1239. pantu papildināt ar šādu beigu teikumu: « tāpat arīvisiem līdzīpašniekiem, pec viņu dzīves, vietas, bet ja tādanav _ tiesu izpildītajam zināma, tad pēc nekustamas mantasatrašanas vietas".)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 1249. pants.
(1.249. panta 2. punktā vārdus «miertiesneša iecirknī"atvietot ar vārdu «pagastā".) 1
Iebildumu nav? Pieņemts, — 1250. pants.
(1250. panta_ 1. punktu atcelt un 4. punktā strīpot vārdus

«attālums no rūpniecības pilsētām, kuģojamām upēm vai
dzelzceļiem u. t. I.")

Iebildumu nav? Pieņemts, — 1253. pants.
(1253. panta 1. punktā strīpot vārdus, «to lielumu, t. i.garumu, platumu, augstumu un".)
Iebildumu nav? Pieņemts, — 1285. pants.

x ., ,.i1285, panta _iezīmē starp vārdiem «pagaidām" un «no-teikti iespraust vārdus «pirmai izsolei".)
Iebildumu nav? Pieņemts, — 1317. pants.
(1317. pantā vārdu «Paziņojot" atvietot ar vārdiem «Rei-zē ar paziņojumu".)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 1322. pants.
(1322. pantā strīpot «un 1319..)'
Iebildumu nav? Pieņemts, — 1339. pants.
(1339. pantā vārdus «nav ievēroti likuma noteikumi" at-

vietot ar vārdiem «tiesu izpildītājs nav ievērojis likuma no-
teikumus".)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 1360. pants.
(1360. pantu papildināt ar šādu- jaunu otro daļu:
«Lietas dalībniekam, kas šinī pantā norādītā termiņā nav

celis_ iebildumu_ pret sadalīšanas aprēķinu, nav tiesības pār-
sūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru aprēķins negrozītā veidā ap-
stiprināts (1362. p.).")

Iebildumu nav? Pieņemts, — III daļa.
(Tā paša nolikuma 1238. pantu attiecināt arī uz Latgali.)

Iebildumu nav? Pieņemta. — IV daļa.
(Tā paša nolikuma 1251. pantu, 1252. p. 2, punktu, 1254.

p. 4. punktu, 1272., 1273., 1308., 1319., 1323., 1327.—1331. pantu
un 1332. p. piezīmi atcelt.)

Iebildumu nav? Pieņemta. — B nodalījums.
I daļa.

(Civillikumu 1412. pantu attiecināt arī uz Latgali.)

Iebildumu nav? Pieņemta. — II daļa.
(Civillikumu 3957. un 3968. pantā aizrādījumu uz «lietu"

atvietot ar aizrādījumu uz «kustamu mantu", izteicot pie tam
3968. panta sākumu tā:

Krājumā Saeimas Stenografu
biroja Rīga, Saeimas laukumu.

«Ja kustamas mantas publiskā pārdošanā augstākās ce-
nas nosolītajs...".)

Iebildumu nav? Pieņemta. — C nodalījums.
(Tiesu iekārtas likumu (1924. g. izd.) 237. panta pielikuma

(lik. kr. 1932. g. 135) 8. panta otro dalu strīpot.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — D nodalījums.

Ievada teksts.
(Sakarā ar šā likumaA daļā izdarītiem civilprocesa no-

likuma grozījumiem jāievēro sekojošie pārejas laika notei-kumi :)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 1. pants.
(Ja pavēste par piedziņas vēršanu uz nekustamu mantuizsmegta _paradniekam (cīvīlproc. nol. 1237. p.) pirms šā liku-

ma speķa stāšanās un:
1) noliekamā izsole vēl nav izsludināta, tad publisko pār-došanu noliekot attiecīgos gadījumos jāņem vērā ci-

vilprocesa nolikuma 1332. panta (šā lik. r'ed.) notei-
kums un pjrms izsoles nolikšanas ievācamas zinas
par novērtējumu saskaņa ar civilprocesa nolikuma
1262. un tālākiem pantiem ša likuma redakcijā;

2) izsole jau ir izsludināta, tad, ja šī izsole ir pirmā, to
notur un viņas sekas apspriež pēc šā likuma notei-kumiem, tikai ar to starpību, ka ņem vērā to novēr-
tējumu, kas izdarīts saskaņā ar civilprocesa nolikuma
1262—1272. pantu līdzšinēja redakcijā; bet ja izslu-dināta izsole ir otrā, tad ar šā likuma spēkā stāšanos
izsludinātā izsoles diena ir atcelta un tiesu izpildī-
tājs, ievācis ziņas par novērtējumu saskaņā ar minētānolikuma 1262. un tālākiem pantiem šā likuma redak-cijā, izsludina un notur izsoli pēc šā likuma notei-kumiem;

3) izsole jau noturēta, tad tās sekas apspriežamas pēccivilprocesa nolikuma līdzšinējiem noteikumiem-; pēc
pirmās nenotikušas, ka arī pēc pirmās vai otrās spē-
kā neesošas izsoles noliekamā jaunā izsole izsludinā-ma un noturama pēc ša likuma noteikumiem, betpirms izsoles izsludināšanas ievācamas ziņas par no-vērtējumu saskaņā ar civilprocesa nolikuma 1262. untālākiem pantiem šā likuma redakcijā. Ja noturētā
otra izsole atzīta par nenotikušu un kāds kreditorspirms tiesas lēmuma (1320. p. 2. d. šā lik. red.) spē-ka stāšanas lūdz tiesu izdarīt vēlreizēju izsoli, tadtiesa, grozot savu lēmumu par izsoles sekām, uzdod
tiesu izpildītajam- izdarīt trešo izsoli pēc šā likuma
noteikumiem, — pirms izsoles izsludināšanas ievācotziņas par novērtējumu saskaņā ar civilprocesa noli-
kuma

^
1262. un tālākiem pantiem šā likuma redakcijā.

Iepriekšējos 2. un 3. punktā paredzētos gadījumos ne-Kustamas mantas izsole noturama pēc tā mantas sastāva, kādsuzdots pirmai izsolei.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.

_ (Sūdzības par to, ka izsludinot pirms šā likuma spēkāstāšanas paziņojumus par nekustamas mantas publisko pār-došanu, nav ievēroti likuma noteikumi (cīvīlproc. nol. 1340 pša lik. red.), iesniedzamas, ja līdz izsoles dienai paliek vairākpar divām nedēlam, divu .nedēļu laikā, skaitot no šā likumaspeķa stāšanas dienas.)
Iebildumu nav? Pieņemts, — 3. pants.
(Civilprocesa nolikuma 1341. pants šā likuma redakcijāpiemērojams arī sūdzībām, kas iesniegtas pirms šā likumaspeķa stāšanās un vel nav galīgi izlemtas.)1

Iebildumu nav? Pieņemts, — Noslēguma teksts.
(Šis likums stājas spēkā 1933. g. l.augustā.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk

likums visuma. Ludzu pacelties tos, kas ir pret li-kuma pieņemšanu visuma. Tadunav. Kas atturas?
Nav. Likums visuma vienbalsīgi pieņemts. —

Deputāts E. Radziņš iesniedzis priekšlikumu
dienas kārtības 21. punktu — pārgrozījumus un papildi-nājumus pilsētu pašvaldības likumā — likt dienas kārtībā 14vietā.

Iebildumu nav? Tas pieņemts, —
13. dienas kartības punkts — papildinā-

jums muitas tarifos. Referents K. Ulmanis.
Vārds referentam.

Referents &_Ulmanis: Augstais nams! Ar šo
likumu ir paredzēts veicināt tirdzniecības līgumu no-
slēgšanu ar ārvalstīm un mušu eksporta pacelšanu.
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Šinī nolūkā valdībai tiek dota iespēja pazemināt mui-
tu siļķēm, bet ne vairāk par 50%. Šis likums ir pie-
ņemts finanču kommisijā un tam pieņemta arī stei-
dzamība, tādēļ lūdzu šo likumprojektu pieņemt stei-
dzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas. ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta.
Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens nevē-
las? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīša-
nu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pan-
tu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Nobalsošanā nāk
likuma virsraksts.

(Papildinājums muitas tarifos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ievada teksts.
(Muitas tarifu (lik. kr. 1928. g. 57> II daļas (ievedmuitas

tarifs) 37. panta 4. punktu (lik. kr. 1932. g. 3 un 133) papildi-
nāt ar šādu 2.piezīmi:)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 37. pants.
(37
4)
2. piezīme. Ministru kabinetam uz finanču ministra

priekšlikumu ir tiesība pazemināt šā (37.) panta 4.
punkta likmes ne vairāk kā par 50'%.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Noslēguma teksts.
(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.)

Iebildumu nav? Pieņemts, Nobalsošanā nāk
likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret li-
kuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņemts. —

14. dienas kārtības punkts . — likums par
Gostiņu pilsētas nodibināšanu, Refe-
rents A. Jukšinskis, Vārds referentam-.

Referents A. Jukšinskis: Sociāldemokrātu frak-
cija bija ierosinājusi likumprojektu par Gostiņu pil-
sētas nodibināšanu. Pašvaldības kommisijā, apsprie-
žot šo likumprojektu, to noraidīja. Man pašvaldības
kommisijās uzdevumā jālūdz šo likumprojektu no-
raidīt.

Likumprojekta noraidīšanai kommisijā galvenie
motīvi bija sekojošie. Es kā referents piekristu Go-
stiņu pilsētas nodibināšanai, ja pilsētai būtu pievie-
notas Kampēnu mājas un arī dzelzceļa stacija; bet
tā kā pašvaldības kommisijā manam priekšlikumam
nepiekrita un minētos objektus — kā Kampēnu mā-
jasL ta dzelzceļa staciju Gostiņu pilsētas administra-
tīvam robežām nepievienoja, tad es kā referents bi-
ju pret Gostiņu pilsētas nodibināšanu.

Tagad Augstajam namam pašam jāizšķiras, vai
Gostiņiem jādod pilsētas tiesības, vai nē.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ar vajadzīgo pa-
rakstu skaitu iesniegts priekšlikums —

likumprojektu izskatīt steidzamības kārtībā.

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par steidzamību. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas
atturas? Arī nav. Steidzamība pieņemta ar 55 bal-
sīm. — Atklāju vispārīgās debates. Vārds deputātam
Vitenbergam.

S. Vitenbergs (Misrachi): Iedzīvotāju vairākums
piasa Gostiņu pilsētas nodibināšanu. Lūdzu Saei-
mas vairākumu piekrist iedzīvotāju vairākuma do-
mām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pašvaldbas kommi-
sijā liek priekšā

likumu par Gostiņu pilsētas nodibināšanu noraidīt.

Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Līdz
ar nobalsošanu par pāreju uz pantu lasīšanu izšķir-
sies pašvaldības kommisijās priekšlikuma liktenis.
Lieku uz balsošanu pāreju uz pantu lasīšanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīšanu.
Acimredzot vairākums. Pāreja uz pantu lasīšanu
pieņemta. — Vai Augstais nams vēlas likuma tek-
sta nolasīšanu? (Saucieni no vietām: „Nevēlas!")
Nobalsošanā nāk virsraksts,

(Likums par Gostiņu pilsētas nodibināšanu.) .
Iebildumu nav? Pieņemts, — 1. pants.
(Biezi apdzīvotai vietai «Gostiņi" Daugavpils apriņķī,

Aiviekstes pagastā, turpmākos pantos noteiktās robežās pie-
šķirt pilsētas tiesības, attiecinot uz to pilsētu nolikumu un ci-
tus attiecīgus likumus un noteikumus un atdalot to no Dau-
gavpils apriņ.ķa pašvaldības vienības.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.
(Jaundibināmai Gostiņu pilsētai, administratīvo robežu

ārējo līniju noteikt pēc sekojošā apraksta.
Sākot pilsētas robežu no Aiviekstes pagasta Kampēnu

mājas ziemeļrietumu robežas pie Aiviekstes upes tā iet pa
upes vidu uz _dienvidiem un dienvidus austrumiem līdz dzelz-
ceļa tiltam; tālāk tā iet austrumu virzienā gar dzelzceļa līniju
no vienas puses un gar Jura Vītola, Minnas Kuģis, Jēkaba
Saulītes un Lotes Zvirgzdiņas saimniecībām no otras puses
līdz tai vietai, kur otrā pusē dzelzceļam sākas Saliņa zemes
gabals; šajā vietā robeža iet pāri dzelzceļam, apņemot otrā
pusē dzelzceļam atrodošos „Ažu" purva pļavu un kopganību
gabalus līdz Dambes -sakņu dārzam un atkal atpakaļ pāri
dzelzceļam pie Jāņa Bērziņa saimniecības ziemeļaustrumu stū-
ra jobežas ta iet gar dzelzceļa līniju no vienas puses un mi-
nēta Jāņa Bērziņa robežu no otras puses līdz Jāņa Jegerma-
ņa zemes robežai; talak pa Jāņa Bērziņa, Jāņa Jegermaņa
uņ Edes _ Puzukas robežu līdz Dambes sakņu dārziem, atstājot
Jāņa Bērziņa saimniecību pagasta robežās. Tālāk robeža iet
gar Damba un Lāča sakņu dārziem un ziemeļaustrumu virzie-
na gar Sarmauša zemi līdz tagadējai PJaviņu pilsētas robe-
žai, un tad pa Pļaviņu un Kampēnu mājas robežu līdz Ai-
viekstes upei.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 3. pants.
(Jaunajai pilsētai atstāt nosaukumu «Gostiņi", un tās

domnieku skaitu noteikt 15.)
Iebildumu nav? Pieņemts, — 4. pants.
(yisas jaundibinātās pilsētas administratīvās robežās pa-

stāvošas ieja_s, ceļus un laukumus atzīt par tādiem, kas atro-
das vispārēja lietošana.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 5. pants.
(Gostiņu _ pilsētas pašvaldībai 3 gadu laikā, skaitot no

ša likuma speķa nākšanas, jānosprauž pilsētas robežas dabā
un jāizgatavo attiecīgs robežu plāns. Šā plāna apstiprināts
noraksts iesniedzams Iekšlietu ministrijai uzglabāšanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 6. pants.
(Iekšlietu _rninistris nokārto attiecības un izšķir strīdus

starp ieinteresētam pašvaldībām sakarā ar Gostiņu pilsētas
nodibināšanu un tas administratīvo robežu noteikšanu, kā arī
noorganizē pilsētas pagaidu valdi un dod rīkojumus par pilsē-
tas domes velēšanu.)

Iebildumu nav? Pieņems. — Nobalsošanā nāk
likums visuma. Ludzu pacelties tos, kas ir pret li-
kuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas?
Arī nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņemt s,—

15. dienas kārtības punkts — pārgrozījumi
un papildinājumi pilsētu pašvaldības
likuma. Referents E. Radziņš. Vārds referentam.

Referents E. Radziņš: Šie pārgrozījumi un -pa-
pildinājumi pilsētu pašvaldības likumā pašvaldības
kommisijā pieņemti vienbalsīgi un tiem pieņemta arī
steidzamība, tāpēc es lūdzu arī šeitpieņemt šospār-
grozījumus un papildinājumus steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priek-
ša steidzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir -pret steidzamību. Tādu nav.
Kas, atturas? Arī nav._ Steidzamība vienbalsīgi pie-
ņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens
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neveļas? Nobalsošana nak pāreja uz pantu lasīša-
nu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu
lasīšanu. Tadu nav. Kas atturas? Arī nav. Pār-
eja uz_pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Nobal-
sošana nak likuma virsraksts.

(Pārgrozījumi un papildinājumi pilsētu pašvaldības liku-
mā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ievada teksts.
(Pilsētu pašvaldības likuma (lik. kr. 1930. g. 183) 18. un

19. pantu, kā arī 52. panta 12. punktu izteikt tā:)
Iebildumu nav? Pieņemts, — 18. pants.
(Domes sēde pilsētās ar 60 un vairāk domniekiem ir

pilntiesīga, jataja piedalās ne mazāk kā Vs, bet pārējās pil-
sētas ne mazāk kā l/» no visiem domniekiem.

Piezīme. Pilsētas galvai un citiem pilsētas valdes lo-
cekļiem, ja tie nav domnieki, domes sēdēs ir tikai
padomdevēja balsstiesības.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 19, pants,
(Kad uz domes sēdi nav ieradies iepriekšējā pantā no-

teiktais domnieku skaits, tad šai sēdē nolikto lietu caurska-
tīšanai, negrozot dienas _ kartību, domes priekšsēdētājs, ne
agrāk par 7 un ne velak par 14 dienām, sasauc otrreizēju
sēdi, kura uzskatama par pilntiesīgu, ja tajā piedalās ne ma-
zāk ka ili no visiem domniekiem

^
par ko atzīmējams pa-vēstē. Ja uz

^
otrreizēju sēdi nesanāk V* no visiem domnie-

kļem, tad pilsētas valde ar domes tiesībām izlemj visus šās
sēdes dienas kartība paredzētos jautājumus.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 52. pants.
(52. . . ._
12) sudzet un atbildēt tiesā pilsētas prasību un maksāju-

mu lietas un ļzdot pilnvaras bez speciāla domes lē-
muma visas sūdzību lietas kā administratīvās, tā tie-
su iestādes.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 15. pants.
(Tā paša likuma 15. pantu papildināt ar jaunām piezīmēm

ta:
15
1.piezīme

2. piezīme. Ja domes sēdē nav ieradies ne priekšsēdē-
tājs, ne viņa biedrs, tad sēdi atklāj un vada līdz
sēdes vadītajā ievēlēšanai pilsētas galva.

3. piezīme. Ja domes priekšsēdētājs vai viņa biedrs
nomirst vai izstājas_ pirms pilnvaras termiņa note-
cēšanas, dome ievel no jauna priekšsēdētāju uz
laiku.kāds atlicis līdz viņa pilnvaru beigām. Priekš-
sēdētaja biedru no jauna ievēl virsminētos gadīju-
mos tikai_ tad, ja attiecīgā sarakstā, no kura viņš
bija ievelēts, nav paredzēts vai palicis neviens kan-
didāts.)

Iebildumu nav
^

Pieņemts, — Nobalsošanā nāk
likums visuma. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret li-
kuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas?
Arī nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņemts. —

16. dienas kārtības punkts — pārgrozījums
liku. maparzvej niecībasveicināšanas
fondu. Referents K. Ulmanis. Vārds referentam..

Referents K. Ulmanis: Augstais nams! Šis li-
kumprojekts ir iesniegts saskaņā ar šorīt pieņemto
pārejas formulu, kas nosaka, ka likums par zvejnie-
cības veicināšanas fondu jāgroza, izņemot no liku-
ma 57opiemaksas no siļķu vērtības.

Lūdzu likumprojektu, pieņemt un pieņemt to stei-
dzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret steidzamību, Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta.
— Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens nevē-
las? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīša-
nu. Kas atturas? Nav. 5 balsojot pret, pāreja uz
pantu lasīšanu pieņemta. — Virsraksts.

(Pārgrozījums likumā par zvejniecības veicināšanas fon-
du.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Likuma teksts.
(Likuma par zvejniecības veicināšanas fondu (lik. kr.

1932
^

g. 231) 2. panta strīpot_vārdus: «no iemaksām 5% ap-
mēra no vertības.ko iemaksa siļķu ievedēji, siļķes nomuito-
jot vai ievedot, ka arī".)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Noslēguma teksts.
(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.)
Iebildumu nav? Pieņemts, — Nobalsošanā nāk

likums visuma. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret li-
kuma pieņemšanu visuma. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visuma vienbalsīgi pieņemts. —

17. dienas kartības punkts — pārgrozījumi
un papildinājumi likumā par spirta
piejaukšanu degvielām. Referenti V. San-
ders un R. Dukurs. Vārds finanču, tirdzniecības un
rūpniecības kommisijās referentam Sanderam.

Referents V. Sanders: Augstais nams! Šie pār-
grozījumi pieņemti sakara ar budžeta ko-mmisijas lē-
mumu, ka spirts, kas pie mums ir pārprodukcijā, se-
višķi melases spirts, piejaucams degvielām līdz 50%.
Aprēķinot pec pašizmaksas

^
ta cena samazināma.

Finanču, tirdzniecības un rūpniecības kommisijā iz-
teica velēšanos, lai latola cena būtu zemāka, ievē-
rojot to, kaspirts tiks pārdots par 30 santimiem litrs,

Šinīs pārgrozījumos man jāiesniedz vēl mazs
pārlabojums, proti — 1. panta 1. un 2. punktā vārda..benzīns" vieta likt vardu «degvielas", lai tādā vei-
da saskaņotu tekstu ar likuma virsrakstu un 1.pantu.

Ludzu Augsto namu pieņemt šos pārgrozījumus
steidzamības kartība.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds budžeta kom-
misijas referentam Dukuram. (Troksnis; priekšsēdē-
tājs zvanī.) — Ludzu mazliet vairāk uzmanības! —

Referents R. Dukurs: Augstais nams! Pēc tam,
kad kļuva zināms valdības nodoms pārdot mūsu
spirtu uz ārzemēm resp. kontrabandas nolūkiem par
ārkārtīgi zemu cenu — 2 santimiem grādu, radās
jautājums, vai tad nav lietderīgāk spirtu, kas mums
uzkrājies tik lielos daudzumos, laist iekšzemes tirgū
arī par pazeminātu cenu, ja arī ne tik lielā mērā pa-
zeminātu, ka bija domāts pārdošanai uz ārzemēm.
Pārrunas noskaidrojas, ka, pārdodot spirtu uz ārze-
mēm, valūtas ieguvums būtu ārkārtīgi niecīgs; tā-
pēc arī Saeimas_ plenārsēde pēc sociāldemokrātu
frakcijas iesniegta jautājuma atzina, un Ministru ka-
binets pieņēma attiecīguJeutumu, ka spirta pārdoša-
na uz ārzemēm par tik ārkārtīgi zemu cenu nebūtu
pielaižama. Noslēgtais līgums tika annullēts, un tā
vieta budžeta_kommisijā nāca ar jauniem ierosināju-
miem: pirmkārt — pavairot spirta patēriņu techni-
skam vajadzībām iekšēja tirgū, otrkārt — izlietot
teehniskam vajadzībām visu melases spirtu, treš-
kārt — pazemināt latola cenu, piejaucot spirtu, cik-
tāl tas techniski iespējams, vismaz līdz 50%. Tālāk
nepieciešams spirtu techniskām vajadzībām dot zem
pašizmaksas cenas, lai tādā kārtā pavairotu piejau-
kumu degvielām-, tanī pašā laikā radot lētāku latolu,
kas savukārt veicinātu motorsatiksmi Latvijā plašā-
kos apmēros, neka tas ir bijis līdz šim.

Aiz šiem motīviem budžeta komimisija arī pie-
ņēma zināmus lēmumus,^kurus Finanču ministrija ir
respektējusi un uz šo lēmumu pamata izstrādājusi
pārgrozījumus un papildinājumus

^
likumā par spirta

piejaukšanu. Šie grozījumi ir tādi, ka pa vasaras
mēnešiem spirta piejaukums degvielām ir paaugsti-
nāts līdz 50%.

Talak ir noteikts,, ka Ministru kabinets nosaka
latola cenu, pie kam Finanču ministrija bija ievēro-
jusibudžeta kommisijās norādījumu, lai spirta piejau-
kums latolam katraziņa būtu zem pašizmaksas ce-
nas. Tāda sakarībā budžeta kommisijā ir pieņemti
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šie pārgrozījumi, papildinot vēl ar vienu vispārēju
pārejas formulu no kommisijās puses, ka latola cena
nedrīkst pārsniegt turpmāk 40 santimu par litru.

Šeitplenārsēdē ir iesniegta vēl viena pārejas for-
mula — arī no budžeta kommisijās, kas skar brauk-
šanas tarifa pazemināšanas jautājumu. Arī šī pārejas
formula budžeta kommisijā ir pieņemta vienprātīgi,
tāpēc es lūdzu tagad plenārsēdi atzīt šim likumam
steidzamību un pieņemt to kopā ar šo pārejas for-
mulu tādā veidā, kādā to budžeta kommisijā ir likusi
priekša.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti lūdz stei-
dzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta.
— Atklāju vispārīgas debates, Vārds deputātam
Leikartam.

P. Leikarts (jaunā zemnieku apvienība): Man
jaruna par to, ka spirta piejaukums degvielām vasa-
ras mēnešos tikai līdz 50% ir pārāk mazs, Pēc tech-
niskiem atzinumiem ir pilnīgi iespējamspiejaukt vai-
rāk spirta un tomēr var braukt. Vai jūs atceraties,
ko ko-mmisijas sēdē teica šai lietā speciālisti ? Auto 1-
tanku pulka komandieris Grosbarts teica, ka viņš
tagad braucot ar tīru spirtu, un motorā nekādi de-
fekti nerodoties. Kara laikā ilgāku laiku esot brau-
kuši tikai ar spirtu, un arī nav bijuši novēroti moto-
ros nekādi bojājumi. Visu to, ko mēs līdz šim esam
darījuši, braucot ar benzīnu, esam darījuši sev par
[aunu un spirta karaļiem par svētību. (Troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu depu-
tātu kungus drusku paciesties!

P. Leikarts (turpina): Mans priekšlikums ir va-
saras mēnešos piejaukt katrai vienai daļai benzīna
divi daļas spirta. Tas ir pilnīgi iespējams, un pie tā
mēs reizi nonāksim, kaut arī jūs par to tagad nebal-
sosit un, varbūt, man nāksies balsot vienam pašam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai referenti vēlas
vardu? Nevēlas. Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pār-
eja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu
nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J. Kauliņš:
«Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par spirta pie-

jaukšanu degvielām."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu nav? Pie-
ņemts, — Vai Augstais nams vēlas teksta nolasīša-
nu? (Balsis: „Nav vajadzīgs!") Ievada teksts,

(Likumā par spirta piejaukšanu degvielām (lik. kr. 1931.
g. 108) izdarīt sekojošos grozījumus un papildinājumus:)

Iebildumu nav? Pieņemts. — (Troksnis.) — Lū-
dzu uzmanību! Es nevaru simts cilvēku pārkliegt.—
i nodalījuma ievada tekstu pagaidām atliekam. —
1. pants.

(Visām personām un iestādēm, kas izlaiž apgrozībā deg-
vielas, pirms to ļzlaišanas apgrozībā jāpiejauc pēc tilpuma ab-
solūtais spirts šāda samērā:

1) no 1. maija līdz 30. septembrim — pie katras vienas
daļas benzīna viena daļa absolūtā spirta,

2) no 1. oktobra līdz 30. aprīlim — pie katrām divām
daļām benzīna viena daļa absolūtā spirta.)

Pie 1. panta iesniegti sekojošie pārlabojumi. De-
putāts V. Sanders liek priekša

1. pantā 1. un 2. punktā vārda «benzīna" vietā likt «deg-
vielas".

Deputāts P. Leikarts liek priekšā
1. pantā paredzēt, ka pa vasaras mēnešiem uz katras

vienas dajas benzīna piejaukt 2 daļas spirta.

Vārds referentam.
Referents V. Sanders: Finanču, tirdzniecības un

rūpniecības kommisijās vārdā man jāizsakās pret
deputāta Leikarta priekšlikumu. Savu priekšlikumu
es uzturu. (Troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam
Dukuram.

Referents R. Dukurs: Man jākonstatē, ka bur
dzeta kommisijā priekšlikums par spirta piejaukšanu
benzīnam līdz 2/_ neatrada piekrišanu. Jau spirta
piejaukšanas daudzuma palielināšana no vienas treš-
daļas uz 50% izsauca lielas bažas motoru lietotāju
aprindas un organizācijās, un arī no lietpratēju at-
sauksmēm bija skaidrs, ka pašlaik tiešām spirta pie-
jaukšanasprocents, kas lielāks par 50%, būtu risks;
kamēr vēl nav pietiekoši daudz piedzīvojumu, būtu
pieņemams priekšlikums, kas ir likuma pantā, ka va-
saras mēnešos spirta piejaukšanas, daudzums- palie-
lināms tikai līdz 50%. Jau 50% spirta piejaukums
pec Finanču jninistr-ijas nodokļu departamenta aprē-
ķina palielinās spirta patēriņu tecnniskām vajadzī-
bām no 24.0'00.000uz 40.000.000". Prasīt vēl lielāku
pavairošanu šobrīd nav iespējams, tāpēc budžeta
konumisijas vārdā izsakos pret Leikarta kunga ie-
sniegumu.

Kas attiecas uz Sandera kunga pārlabojumiem,
ta.d, kaut gan kom-misija tādi iesniegti nebija, saska-
ņa ar visu tekstu un uzbūvi, es izsakos par šiem- re-
dakcionālas dabas pārlabojumiem.

Priekšsēdētājs, P. Kalniņš: Prezidijs uzskata,ka
deputāta P. Leikarta priekšlikums nemaz nav lie-
kams uz balsošanu. (Starpsaucieni: „Pareizi!")
Mes_šeitnevaram nodarboties ar rediģēšanu, un tādā
veida,ka deputāts Leikarts šopriekšlikumu, ir iesnie-
dzis, tasabsolūti nav uzskatāms par priekšlikumu. —-
Nobalsošana nāk deputāta V. Sandera priekšlikums
pie 1. panta. Referenti izsacījās par to. Lieku to uz
balsošanu, Ludzu pacelties_ tos, kas ir pret deputāta
Sandera pārlabojumu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Deputāta Sandera priekšlikums pieņemts. (Sa-
runāšanas; priekšsēdētājs zvanī.) — Lūdzu mazliet
vairāk uzmanības! — Tagad nāk nobalsošanā 1.
pants pārlabota veida. Lūdzu pacelties, tos, kas ir
pret 1. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 1. pants pārlabota veidā vienbalsīgi pieņemts.
— 4. pants,

(Absolūtais spirts 1. pantā minētām nolūkam izpērkams
pirms degvielu izlaišanas apgrozība par cenu, kuru nosaka
Ministru kabinets.) 1

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
I nodalījuma ievada teksts.

(Likumā par spirta piejaukšanu degvielām (Lik. kr. 1931.g. 108) izdarīt sekojošos grozījumus un papildinājumus:)

Iebildumu nav? Pieņemts. — II nodalījuma ie-
vada teksts.

(Likumu papildināt ar sekojošiem 2. un &-. pantiem:)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants,
(Kā degvielas automobiļu un motociklu motoros noliegts

lietot šķidras degvielas, kas ar absolūto spirtu nejaucas, un
petroleju.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 6. pants.
(Va no valstij ienākušās soda naudas asignējama uz No-

dokļu departamenta spirta monopola nodaļas atalgojumu ap-
rēķina kontu un ar _ finanču ministra atļauju izsniedzama ie-
rēdņiem un personām, _kas izradījušas sevišķu uzcītību un
enerģiju šā likuma pārkāpuma apkarošanā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Noslēguma teksts.
(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.)
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Iebildumu nav? Noslēguma teksts pieņemts. —Nobalsošana nak likums visumā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu
nav. Kas atturas? Arī nav. Likums visumā vienbal-sīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk pārejas for-mula:Saeimanolemj:uzdotvaldībaigādāt,laisakarāarlatola cenas pazemināšanu samazinātos arī motorsatiksmes lī-dzekļu braukšanas tarifs."

Pie šīs pārejas_formulas vārdu neviens nevēlas?
Pārejas formula nāk nobalsošanā. Lūdzu paceltiestos, kas ir pret pārejas formulas pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas f Arī nav. Pārejas Iformula vien-
balsīgi pieņemta. —

18. dienas kārtības punkts — likums par
soda naudas apmēru un nokavētiem
valsts un pašvaldības nodokļu, n o -
devu un citiem publiski tiesiska rak-
stura maksājumiem. Referents H. Dzelzītis.Vārds referentam.

Referents H. Dzelzītis: Loti godātie deputātu
kungi! Pec tam, kad ar likumu noteica normu, kovar ņemt ka procentu par aizdevumiem, t. i. 8%, untalak noteica, ka par nokavējumiem maksājami un
arī var ņemt 8%, atliek nokārtot jautājumu par soda
naudu vai nokavējumu renti par valsts un pašvaldī-
bas nodokļiem. Finanču kommisijā pieņemts,, ka tā
var but 6% gada vaij_ % mēnesī. Bija priekšlikums
ņemt 8%, par nokavējumiem, bet tas nedabūja vai-
rākumu, Šinī likuma ir uzskaitīti 10 likumi, uz ku-
riem tas- attiecas. Paliek tikai pilsētu ienākumos
daži nodokļi, _par kuriem var ņemt soda naudu pēc
lielākam likmēm, bet šie procenti patiesībā uzskatā-
mi vairāk ka administratīvs sods.

Likuma 2. pantā ir beigu teikums, ka jauno soda
procentu varētu sākt aprēķināt, sākot ar 1. jūliju. 1.
jūlijs tagad ir pagājis, tāpēc lieku priekšā pārlabot to
uz 15. jūliju,

Kommisijās vārdā lūdzu- šo likumprojektu pie-
ņemt steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību. Steidzamība nak nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir_ pret steidzamību. Tādu nav.
(Troksnis. Priekšsēdētājs zvanī.) — Mēs- tagad bal-
sojami par steidzamību! — Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret steidzamību. Tagad lūdzu pacelties tos-, kas
ir par steidzamību. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Tādu nav. Par steidzamību
nodotas 54 balsis, pret — 20 balsu. Steidzamība pie-
ņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds deputā-
tam. Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Pieņemt likumu tādā redakcijā, kādā tas mums
priekšā likts, nozīmē piešķirt prēmiju nekārtīgiem
lieliem nodokļu maksātājiem — ne tikai valsts no-
dokļu, bet arī pašvaldības nodokļu maksātājiem.
(Starpsaucieni.) — Jā, 10 miljonu! Un taisni lielā-
kiem nodokļu maksātājiem'!— Ja mums tagad nau-
das procents no kapitāla, ieguldījumu procents ir 8%,
tad soda naudas- procents- nekādā ziņā nedrīkst būt
mazāks procents par noguldījumiem. Ja soda nau-
das procents būs mazāks, tad nodokļu maksātājiem'
nebūs nekādas intereses-, nekāda pamudinājuma kār-
tot savus nodokļus noteiktā laikā. Kā jau teicu, šis
likums attiecas ne tikai uz valsts nodokļiem, bet arī
uz pilsētu un lauku pašvaldības nodokļu maksātājiem.
Man jāsaka, ka taisni lielie nodokļu maksātāji izvai-
rās no nodokļu maksāšanas. Ja mums tagad banku
procents ir 8%, tad mēs soda procentu- nedrīkstam_ .
pazemināt. Mēs nedrīkstam- ačgārni rīkoties. Ja mēs' \
likumu, pieņemsim šādā veidā, tad neviens pašvaldī-
bas nodokļu maksātājs tos nemaksās, un nodokļu pie- 1

dzīšana ir visai grūta lieta. No maziem, sīko no-
dokļu maksātajiem nodokļus var piedzīt, jo to izda-
ra caur policiju, betno lieliem nodokļu maksātājiem,
kas apzinīgi izvairās no nodokļu maksāšanas, no-
dokļus nevar piedzīt. Ta tad, pieņemot šo likumu,
bus traucetakartīga pašvaldību saimniecība. Aiz šī
iemesla minētais likums nav pieņemams. Noguldī-
jumu procentiem un soda naudas procentiem- jābūt
vienādiem, te jabut saskaņotai _ normai. Ja mūsu
priekšlikumu nepieņems, tad būs jābalso pret visu
likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zaķim.

A. Zaķis (miera, kārtības un ražošanas apvienī-
ba) : Cienījamie deputātu kungi! Par šo likumu jā-
saka, ka mes varam- tam pieiet no dažādiem vie-
dokļiem, un man jābrīnās par to viedokli, no kāda
tam piegāja Radziņa kungs. Es atgādināšu deputātu
kungiem

^
ka mums pastāv jau Saeimā pieņemts lē-

mums pārejas formulas veidā, kurš uzliek valdībai
pienākumu ievest 6% soda normu, sākot jau ar pa-
gājuša gada 1. novembri. Tā tad jau sen Saeimas
vairakumsjr principa izšķīries par to 1, ka soda nauda
krizes laika nav ņemama augstāka par 67o gadā resp.
1I 2% mēnesī.

Arī finanču kommisijā šis jautājumsir daudzkār-
tīgi cilāts, un finanču kommisijā bija tā, kas piespieda
valdību respektēt šo Saeimas plenārsēdes pieņemto
lēmumu un izstrādāt attiecīgu likumprojektu par so-
da naudas pamazināšanu.

Kādimotīvi ir šai soda naudas pamazināšanai?
Bez šaubām, jamēs skatīsimies no tīri teorētiskā vie-
dokļa, tad bus janak pie slēdziena, ka šis soda naudas
procents ir par zemuļ tad jau ir izdevīgāk it kā ne-
maksāt nodokļus, tāda kārtā izlietojot šos nesamak-
sātos nodokļus krēdita veidā. Bet- ja paskatīsimies
uz iemesliem, kadeļ nodokļi netiek laikā samaksāti,
tad redzēsim, ka mušu iedzīvotāji, visas šķiras un
visas grupas-, ir tik pārmērīgi pārkrauti nodokļiem,
ka šai nodokļu nemaksāšanai ir gan savs, saimnie-
cisks pamats. Ja nu mums ir tik milzīga summa ne-
nomaksātu nodokļu — un starp tiem: ir ļoti daudz
sīku nodokļu parādnieku —, tad, man liekas, ir pie-
tiekoši skaidrs-, ka, lai nāktu palīgā šiem nodokļu pa-
rādniekiem, kuri taču savus nodokļus arī maksā, ir
maksājuši arī agrāk, un kuri uztur visu valsts apa-
rātu, lai naktu viņiem pretim, mums soda naudas
procents jāsamazina.

Visvairāk man ir brīnums par Radziņa kunga uz-
stāšanos, jo sociāldemokrātu frakcija kādreiz taču
bij,a_par mazo parādnieku likteņa_ atvieglošanu. Ja
pagājušajā Saeima mes piedzīvojām visai, radikālus
soļus paradu strīpošanā, tad tagad uzstāties pret so-
da procentu samazināšanu vairs nav nekādas lo-
ģikas,

Arī sociāldemokrātu runātājs Celma kungs pie
Finanču ministiijas budžeta norādīja uz tām milzī-
gam nodokļa nastām, ar kādām tagad apkrauti mūsu
iedzīvotāji, ta tad atzina_ saimnieciskās grūtības, bet
tagad ar vislielāko izbrīnu jāsaka, ka sociāldemo-
krātu frakcija ir nostājusies pret. šiem' 6%. Es ne-
atceros, ka jus toreiz balsojāt, kad Saeimā pieņēmām
lēmumu ievest 6% soda naudu, bet katrā ziņā Sa-
eimas vairākums bija izteicies par to; tas- bija vairāk
ka gadu atpakaļ, kad saimnieciskie apstākli bija
vieglakineka tagad. Tagad noraidīt šo viedokli nav
ne mazāka pamata, tadeļ katrā ziņā es griežos, ar
sirsnīgu lūgumu pie Augstā nama pieņemt šo pro-
jektu kommisijās redakcija un pamazināt soda pro-
centu uz 6%, nepaceļot to augstāk par 6%.

Bez tiem motīviem, ko es šeit izteicu pēc būtī-
bas, ir arī vel citi motīvi. Piemēram:, techniskā ap-
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rēķināšana arī ir ļoti grūta. Aprēķināt 1l'% taču ir
bezgala vienkāršāk nekā aprēķināt 2/s%, jo tad jā-
ņem palīgā daļu skaitļi u. 1.1.

Bez tam liekas,, ka Augstā nama prestižs prasa,
lai reiz pieņemtos lēmumus turētu par negrozāmiem
un lai Saeima negrozītos pēc visiem vējiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam.
Referents H. Dzelzīts: Kotnim-isijā bija projekts

paredzēt soda naudu 8%par gadu vai 2/3% mēnesī,
bet kommisijā to noraidīja un pieņēma 6% soda nau-
du par gadu. Kommisijās vārdā lūdzu balsot pret
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk pār-
eja uz_ pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pie-
ņemta. — Nobalsošanā nāk likuma virsraksts.

(Likums par soda naudas apmēru no nokavētiem valsts
un pašvaldības nodokļu, nodevu un citiem publiski tiesiska
rakstura maksājumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1. pants.
(Soda naudas apmērs noteikts 1

/-% mēnesī, noapaļojot
to uz augšu līdz pilnam santīmam, šādos likumos paredzētiem
nokavētiem maksājumiem:

1) nodokļu nolikuma (1928. g. izd.) 45., 101., 153., 154.,
329., 377., 385., 439. un 447. pantā;

2) likuma par krizes apkarošanas nodokli (lik. kr. 1931.
g. 256) 10. pantā;

3) likuma par līdzekļu sagādāšanu bezdarba apkaroša-
nai _(lik. kr. 1931. g. 258 un 1932. g. 239) 2. panta pie-
zīme un 411. pantā;

4) nodevu nolikuma (lik. kop. V sēj., 1914. g. izd.) 215.
un 271. pantā un 212. panta pielikuma 4. pantā;

5) rīkojuma par zīmognodevu (lik. kr. 1921. g. 165) 93.
pantā;

6) pārgrozījumu aktu noslēgšanas un nostiprināšanas
kārtībā Latvijas apgabalos, kur pastāv spēkā bij.
Krievijas lik. kop. X sēj., I daļa (lik. kr. 1926. g. 89),
5. panta piezīmē;

7) likuma par nekustamas mantas atsavināšanu (lik. kr.
1928. g. 129) 25. pantā;

8) likuma par apriņķu pašvaldību (lik. kr. 1928. g. 72)
59. pantā;

9} likuma par pagastu pašvaldību (lik. kr. 1933. g. 68)
73. pantā, un

10) noteikumu par pilsētu ienākumiem, izdevumiem, bu-
džetiem un pārskatiem (lik. kr. 1921. g. 2 un 1926. g.
83) 32., 34., 45., 48., 52., 69. un 78. pantā.)

Pie 1. panta deputāti E. Radziņš un P. Lejiņš ir
iesnieguši priekšlikumu —

1. panta ievadā „/.% vietā likt „/»%".

Referents izsakās pret to. Lieku šo deputātu
Radziņa un Lejiņa iesniegto priekšlikumu uz balso-
šanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputātu Ra-
dziņa un Lejiņa priekšlikumu. Acimredzot vairā-
kums. Tas pieņemts. — Tagad nāk nobalsošanā 1.
pants pārlabotā veidā. Lūdzu, pacelties tos, kas ir
pret 1. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav.
Kas atturas?- Nav. 1. pants pārlabotā veidā vien-
balsīgi pieņemts. — 2. pants.

(Iepriekšējā (1.) pantā paredzētais soda naudas apmērs
aprēķināms par nokavētiem maksājumiem, kurus izdara sā-
kot ar 1933. g. 1. jūliju.)

Vārdu neviens nevēlas, Pie 2. panta deputāts
H. Dzelzītis iesniedzis pārlabojumu —

beigu da]ā „1. jūliju" vietā likt „15. jūliju".

Lieku šo pārlabojumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Dzelzīša pārlabojumu
pie 2. panta. Acimredzot vairākums. Tas pie-
ņemts. — Tagad nāk nobalsošanā 2. pants pārlabotā
veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta pie-
ņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas?

Nav. 2. pants pārlabota veida vienbalsīgi pieņemts.
— 3. pants.

(Šā likuma izvešanai dzīvē finanču ministram ir tie-
sība izdot instrukciju.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — Noslēguma teksts.
(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret li-
kuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņemts. —

19. dienas kārtības punkts. — pārgrozījumi
muitas tarifos. Referents K. Ulmanis. Vārds
referentam.

Referents K. Ulmanis: Augstais nams! Šiepār-
grozījumi muitas tarifos ir domāti galvenam- kārtam,
lai nokārtotu naftas un naftas destillācijas produktu
ievešanu, ievestās naftas pārstrādāšanu mūsu ze-
mē un palīdzētu nokārtot latola lietošanu un tā ce-
nas. Bez tam pašā sākumā ir viens pants, kurš pa-
redz atbrīvot no muitas zināmu pusfabrikātu-lato-
litu, kurš tiek izlietots ķemju un tamlīdzīgu priekš-
metu ražošanai,

Šie pārgrozījumi finanču kommisijā ir pieņemti.
Es lūdzu tos pieņemt arī šeit — pie tam steidzamī-
bas kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta.—
Atklāju visp_ārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas?
Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu.
Tadu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu la-
sīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Vai Augstais nams
vēlas, lai likuma tekstu nolasītu? (Saucieni: „Nav
vajadzīgs!") Nobalsošanā nāk likuma virsraksts.

(Pārgrozījumi muitas tarifos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. Ievada tekstu at-
stāsim vēlākai nobalsošanai. Tagad nobalsošanā nāk
68. pants.
(Tarifa Likmes latos

Preču nosaukums Maks"°E*
68 malās mālSs

3)
a) ,,,,,,,,,,, 0,60 brīvi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 84. pants.
(1) Nafta, netīrīta, netto 0,01 0,005

Līdz 300° C pārtvaikojošos vieglo frak-
ciju saturs naftā nedrīkst būt mazāks
par 25% un lielāks _ par 60% (pēc tilpu-
ma); līdz 150"C pārtvaikojošos benzīna
destillatu nedrīkst but naftā, kura nav
paredzēta _parstrā_dāšanai, vairāk par
1%, bet pārstrādāšanai ievestā —? vai-
rāk par 18% (pēc tilpuma); sveķu sa-
turs, noteikts pec sērskābes metodes,
saskaņā _ar akcīzes noteikumiem, ne-
drīkst but naftā, kura nav paredzēta
pārstrādāšanai, mazāks par 20%,, bet
pārstrādāšanai ievestā — mazāks par
8%.
1. piezīme. Netīrītā nafta, kura nav

paredzēta pārstrādāšanai, ar sveķu
saturu zem 20%, bet pārstrādāša-
nai ievestā — zem 8%, pielīdzinā-
ma gazeļļai un apliekama ar gāzeļ-
ļas muitu.

2. piezīme. Ja līdz 150" C pārtvaiko-
jošos benzīna destillatu saturs naf-
tā, kura nav paredzēta pārstrādā-
šanai, pārsniedz 7%, bet pārstrā-
dāšanai ievestā — 18% (pēc tilpu-
ma) , tad katrs pilns benzīna de-
stillatu procents virs minētiem 7%
resp. 18% līdz 25% (pēc tilpuma)
apliekams papildām, neatkarīgi no
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naftas muitas par visu daudzumu,
naftai, kura nav paredzēta pārstrā-
dāšanai, ar pilnu benzīna muitu, bet
pārstrādāšanai ievestai naftai ar
50% ņo benzīna muitas, pie kam
destillatu tilpuma procenti pielīdzi-
nāmi svara procentiem.

Ja destillatu saturs naftā pār-
sniedz 25%, tad šāda nafta pielī-
dzināma benzīnam un apliekama ar
benzīna muitu.

3. piezīme. Pārstrādāšanai ievestā
nafta padota akcīzes uzraudzībai.

2) Mazuts vai naftas destillācijas paliekas,
ņetto _ 0,01 0,005
īpatnējais svars virs 0,885 pie 15"C;
krāsa tumša;
stigrība pēc Englera pie 20° C minim.

2,6;
sveķu saturs, noteikts pec sērskābes

metodes, minim. 25%;
uzliesmošanas temperatūra (slēgtā trau-

kā) no 50—120^ C.
Piezīme. Mazutu tarifejot, īpatnējam

svaram vienam pašam nav izšķiro-
šas nozīmes.)

Pie 84. panta deputāts D. Apinis iesniedzis
priekšlikumu:

„Lieku priekšā likumā ..Pārgrozījumi muitas tarifos" 84.
pantu papildināt ar sekojošu piezīmi:

„4. piezīme. Finanču ministrim, saziņā ar zemkopības
ministri, ir tiesība zvejnieku kooperatīviem ievest
84. pantā minēto naftu bez muitas nodokļa samak-
sas. Zemkopības ministrija uzrauga, ka še minēto
naftu izlieto tikai zveju laivu vajadzībām."

Vārdu pie 84. panta neviens nevēlas? Vārds de-
putātam Bastjānim.

V.Bastjānis (sociāldemokrāts): Apiņa kunga Ie-
sniegtais pārlabojums nav pieņemams — nevis tāpēc,
ka tas nāk zvejniekiem par labu, bet, patiesību sakot,
tāpēc, ka tas ļoti maz ko groza, turpretim' atklāj dur-
vis muitas tarifā attiecīgiem ministriemievest, ko
vien vēlas. Tādus precedentus radīt tagad nav vē-
lams. Mēs kommisijā pārrunājām:pat to, lai budžetā
uzņemtu summas zvejnieku pabalstiem muitas at-
maksāšanai. Pret to mums nav iebildumu; bet pie-
laist, ka ministris uz savu galvu var ielaist, ko grib,
un cik grib — tas vairs neiet. Aiz šiem motīviem
mēs nevaram- šo deputāta Apiņa priekšlikumu pie-
ņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds vēl deputātam
Apinim par šo priekšlikumu.

D. Apinis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija) : Godātie deputātu kungi! Man liekas, bažas,
ko izteica Bastjaņa kungs, ir pilnīgi nevietā. Viss
notiks, zem ministrijas kontroles. Uzskatīt, ka mini-
stris varētu nodarboties ar kādu korrupciju, kas līdz
šim nav bijis, un ko neviens nav pierādījis, ir loti
nevietā.

Zvejniekiem tiešām, ir grūts stāvoklis. Jus paši
zināt, ka nav vēl noorganizēts, eksports uz ārzemēm,
un bieži vien, ja gadās bagātāks loms-, zvejniekiem
zivis jāpārdod par loti zemu cenu. Ir pat gadījumi,
kur zivis jāaprok, kad tās ir sabojājušās. Ja nu
zvejniekiem šādos- apstākļos nevarētu nākt palīgā,
tad tiešām būtu savādi.

Mans priekšlikums un lūgums- Saeimai būtu —
atbalstīt zvejniekus un dot viņiem: atvieglojumus, at-
ļaujot ievest naftu — nākošā priekšlikumā būs minē-
ta arī smēreļļa — bez muitas viņu vajadzībām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai referents vēlas
vārdu? Vārds referentam K. Ulmanim.

Referents K. Ulmanis: Šis priekšlikums kommi-
sijā ir pārrunāts, un kommisijā ir izteikusies pret to.

Priekšsēdētājs- P. Kalniņš: Lieku deputāta D.
Apiņa pārlabojumu pie 84. panta uz balsošanu. Refe-
rents izsakās pret šo pārlabojumu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par deputāta Apiņa pārlabojumu pie 84.
panta. Tagad lūdzu pacelties tos, kas pret deputāta
Apiņa pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par deputāta Apiņa pārlabojumu nodotas
29 balsis, pret — 5 balsis, atturējušies 29. Deputāta
Apiņa pārlabojums noraidīts. — Nobalsošanā nāk 84.
pants kommisijās redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas
irpret 84. panta pieņemšanu kommisijās redakcijā.
Tadu nav. Kas_ atturas? Arī nav. 84. pants kom-
misijas redakcijā pieņemts. — 85. pants.

(Naftas destillācijas produkti šķidrā veidā:
1) Benzīns un tamlīdzīgi destillāti, netto . 0,60 0,30

īpatnējais svars līdz 0,790 pie 15"C;
uzliesmošanas temperatūra zem 21"C;
destillācijas beigas līdz 225"C.

2) Petroleja un tamlīdzīgi destillāti:
īpatnējais svars no 0,770^-0,850 pie

15°C;
uzliesmošanas temperatūra virs 21"C.
a) vieglā petroleja un tās destillāti, net-

to 0,30 0,15
Destillatu saturs līdz 250"C virs 80%

(pēc tilp.).
b) parastā petroleja un tās destillāti,

netto 0,04 0,02
Destillatu saturs līdz 250"C līdz 80'%

(pec tilp.);
destillācijas beigas virs 300"C.

3) Solār- un smēreļļu destillāti:
a) gāzeļla, netto 0,04 0,02

īpatnējais svars zem 0,885 pie 15"C;
līdz 275°C pārtvaikojas mazāk par

30% (pēc tilp.);
līdz 350°C pārtvaikojas vairāk par

90% (pēc tilp.);
uzliesmošanas temperatūra (slēgta

traukā) no 50—120"C;
stigrība pēc Englera pie 20°C māk-

sim. 2,6.
b)solār-, parafin- un smēreļļas un tam-

Iīdzīgi destillāti, netto 0,50 0,25
īpatnējais svars virs 0,850;
uzliesmošanas temperatūra (slēgtā

traukā) virs 120"C;
stigrība pēc Englera pie 20"C virs

2,6.
1. piezīme. Naftas destillātus tarifejot

īpatnējam svaram vienam pašam
nav izšķirošas nozīmes.

2. piezīme. Šinī tarifa pantā minētās .lik-
mes piemērojamas naftas destillāci-
jas produktiem, kas ievesti tankos,
cisternās, mucās; bet ja tie ievesti
oriģināliesainojumos, kā skārda "kan-
nās un citos traukos, tad muitas lik-
mes ir par 50% augstākas.) 1

Vārds deputātam Bergam 1.
F. Bergs (strādnieku un zemnieku frakcija):

Augstā smēreļļu un degvielu muita smagi spiež dar-
ba zvejniekus, jo viņiem šīs vielas ir nepieciešamas.
Ievērojot to, ka zvejniecības ražojumi ir ārkārtīgi
lēti, zvejnieku stāvoklis ir vairāk kā bēdīgs. Šeit
tiešām ir vajadzīga palīdzība, bet tāda palīdzība, kā-
du proponēja Apiņa kungs, zvejniekiem neko nedod,
tāpēc ka Apiņa kungs prasīja nodot šīs vielas bez
muitas- tikai kooperatīviem. Kādi k šie zvejnieku
kooperatīvi? Ventspils zvejnieku kooperatīvā ir or-
ganizēta tikai viena trešā daļa zvejnieku, turpretim
divas trešdaļas zvejnieku ir organizēti .Jūrmalas
zvejnieku biedrībā". Ventspils zvejnieku kooperatī-
vā, ko nodibinājusi, Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku"
partija, lai vervētu sev biedrus, neuzņem zvejniekus,
kas nav šīs partijas biedri. Tāpēc, kad parādījās
laikrakstos ziņas, ka Ministru kabinets pieņēmis lē-
mumu pazemināt muitas tarifus kooperatīviem., zvej-
nieki bija ārkārtīgi sašutuši. Valdība nežēlo līdze-
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kļūs lielsaimniekiem, turpretim zvejniekiem viņu ba-
da nekas nav darīts. Zvejnieki par to ir ārkārtīgi sa-
šutuši.

Ko dara šādi «zvejnieku" kooperatīvi tirgus zi-
ņa? Neko. Šādi kooperatīvi uzpērk butes no zvej-
niekiem par 14 santimiem kilogramu, bet pārdod tās
starpniekiem, kas šīs- butes pārdodtālāk patērētā-
jiempar 40 santimiem kilogramu. Lūk, tādi ir «zvej-
nieku" kooperatīvi un arī tas kooperatīvs, ko nodibi-
nājusi «jaunsaimnieku un sīkgruntnieku" partija
Ventspilī savu partijas biedru vervēšanai. Šiem «ko-
operatīviem" vienīgi Apinis tagad grib paredzēt at-
vieglojumus. Mēs protestējam un prasām, lai visiem
zvejniekiem muitas lietās nāk pretim, nevis tikai, ko-
operatīviem, bet visām zvejnieku organizācijām. Jā-
nāk pretim ne tikai smēreļļu, dažādu degvielu, bet
ari tīklu un motoru ziņā. Tāpēc es iesniedzu .priekš-
likumu- pie 85. panta, lai, šos atvieglojumus dotu ne
tikai kooperatīviem, bet visām mazturīgām zvejnie-
ku biedrībami un organizācijām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds- deputātam
Ulmanim.

K. Ulmanis (zemnieku savienība): Augstais
nams! Es ņemu vardu ne kā referents, bet kā depu-
tāts, lai runātu pretim pārlabojumam, ko es- iesnie-
dzu ka kommisijās referents kommisijās uzdevumā
un vārda. _ (Starpsaucieni.) Kommisijā grozīja val-
dības izstrādātā projekta tekstu. Te paredzēts- šķi-
rot vieglo petroleju no parastās petrolejas, pieturo-
ties pie noteiktiem siltuma grādiem un pie izgaroša-
nas procentiem. Valdības projektā bija paredzēts,
ka robežas procents pie destillācijas ir 80%'. Kommi-
sijā turpretim pieņēma 87%'. Man jāsaka tā, ka te
pirmo reizi mušu muitas tarifos petroleju sadala 2
šķiras — viegla un parastā. Parastajai petrolejai, pa-
liek līdzšinēja muita — 2 santimi, bet vieglai petro-
lejai ieved_ jaunu tekstu un muitu — 15 santimu. Tā
ir minimāla likme.

Kāpēctastā darīts? Tāpēc, ka pēc Finanču mi-
nistrijas- parstevja kommisijā sniegtām ziņām- izrā-
dījās, ka pedeja laika, pēc benzīna muitas pazeminā-
šanas un latola laišanas lietošanā, novērojama tādaparādība, ka zināmas šķiras petroleju sāk lietot mo-
toru dzīšanai benzīna vieta. Lai nu panāktu, ka mo-
toru dzīšanai lieto līdzšinējās degvielas — benzīnu un
lajolu, -lai nevarētu, pariet uz petrolejas- lietošanu, tā-
pēc ka tai ir zema muita un akcīze, petroleja šķirota
2 dalās — viegla un parastā. Vieglās petrolejas- pa-
zīmes ir minētas teksta un tai, kā jau teicu, pie-
ņemta 15 santimu liela muita, tikai puse benzīna mui-
tas. Tas darīts tapec, lai petroleju sadārdzinātu un
lai autobusu motoriem lietotu latolu.

Kommisijā bija iebildumi pret valdības tekstu, un
beigas kommisijā pieņēma pārlabojumu, ko kommi-
sijās vārda es šeit jau iesniedzu, kur šķirošanas ro-
beža pacelta no 80% uz 87%. Ja šos 87%' pieņem-tu, tad valdības nodomi tiktu lielā mērā izgaisināti;
tad paliktu tik maz pāri augstākai muitas likmei, ka
no ta pasākuma, kurš te paredzēts ar šiem muitas
grozījumiem-, nekas vairāk neiznāktu.

Es, runādams kā deputāts, aizstāvu valdībaspro-
jektu, valdības priekšlikumu, jo lietpratēji, kas nāca
no Finanču ministrijas, no Valsts kontroles, aizstā-
vēja šo valdības tekstu; turpretim kommisijā depu-
tātus pamudināja domāto pārgrozījumu pieņemt to
organizāciju pārstāvji, kuri nodarbojas ar petrole-
jas ievešanu un pārdošanu. — Ka teicu, ja. mēs te
pieņemtu tos_ pārgrozījumus, kurus pieņēmusi kom-
misijā, tad mes lļela mēra izgaisinātu valdības nodo- ,
mu, un nekas pāri nepaliktu.

Lai man vēl atļauts teikt _ pāris vārdu. No i
skaitļiem, kurus te minēja, izradās, ka 1933. gadā, i

kad sākās petrolejas lietošana motoriem, lielā mērā
pieaugusi vieglās petrolejas ievešana; turpretim
agrākajos gados lielā mērā tika ievesta tā sauktā pa-
rastā petroleja.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 85. panta iesniegts
vairāk pārlabojumu. Finanču, tirdzniecības un rūp-
niecības kommisijās referents K. Ulmanis liek
priekšā

85. panta 2. punkta a un b burtos skaitļa 80% vietā likt
skaitli 87%.

Deputāts A. Buševics liek priekšā
85. panta 2. punktā burta b beigu teikumā „300"C" vie-

tā likt „285"C".

Deputāts F. Bergs liek priekšā —
85. pantā 3. punktu papildināt ar 3. piezīmi:
„3. piezīme. Mazturīgu zvejnieku stāvokļa uzlabošanai

zvejniekiem un visām zvejnieku organizācijām do-
damas tiesības ievest naftu un smēreļļas zvejas
motoru un citām vajadzībām bez muitas nodokļu
samaksas." —

Lūdzu referentu sniegt atsauksmi par deputāta
Buševica un deputāta Berga priekšlikumiem. Vārds
referentam.

Referents K. Ulmanis: Kas zīmējas uz deputāta
Buševica priekšlikumu — pazemināt uzkarsēšanas
gradu-s pie pardestillēšanas, tad man jāsaka,, ka tāds
priekšlikums kommisijā nebija. Bet tā kā kommisijā
bija aizrādījums, ka vajadzētu grādus pazemināt, tad
uz ta pamata es ievācu ziņas pie Finanču ministri-
jas lietpratējiem, un viņi man paskaidroja, ka ja grā-
dus pazeminātu no 300 uz 290 vai 285, kā to liek
priekša Buševics, tad ar tādu rīcību atkal tiktu iz-
gaisināts visa šī likumprojekta uzbūves plāns, Bet,
ka jau teicu, kommisijā tāds priekšlikums nav bijis,
un tapec nevaru izteikties- ne par, ne pret to.

Kas attiecas uz deputāta Berga priekšlikumu —atsvabināt no muitas smēreļļas, tad man — tāpat kā
pie 84. panta piezīmes — jāsaka, ka šinī sakarībā ir
jau viens atsevišķs likums. Kommisijā šāds priekš-
likums ir pārrunāts un noraidīts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms likšu uz
balsošanu referenta iesniegto priekšlikumu, kas
skan ta:

„85. panta 2. punkta a un b burtos skaitļa „80%" vietā
likt „87%".

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret referenta priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos-, kas ir par re-
ferenta priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tadu nav. Par referenta priekšliku-
mu nodotas 55 balsis, pret to nodota 21 balss, Refe-
renta priekšlikums- pieņemts. — Nobalsošanā nāk de-
putāta A. Buševica priekšlikums. Referents nevar iz-
teikties ne par, ne pret to. — Lūdzu pacelties tos, kas
ir par deputāta Buševica priekšlikumu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Buševica
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties- to, kas attu-
ras. Par deputāta Buševica priekšlikumu nodots 50
balsu, pret to nodots 19 balsu. Deputāta Buševica
priekšlikums pieņemts. — Nobalsošanā nāk deputāta
E. Berga priekšlikums-, kas kommisijā noraidīts. Lū-
dzu, pacelties toskas ir par deputāta Berga priekš-
likumu, Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret depu-
tāta Berga priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas- atturas. Par deputāta Berga priekšlikumu
nodotas 35 balsis, pret — tik pat daudz, atturējušies
3._ Deputāta Berga priekšlikums noraidīts. — Tagad
nak nobalsošana 85. pants pārlabotā veidā. Lūdzu
pacelties tos, kas_ ir pret 85. panta pieņemšanu pār-
labotā veida. Tadu nav. Kas atturas? Nav. 85
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pants pārlabotā veida pieņemts vienbalsīgi. — Nobal-
sošana nak noslēguma teksts.

(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.)
Lūdzu pacelties tos,kas ir pret noslēguma teksta

pieņemšanu. Tadu nav. Kas atturas? Nav. No-slēguma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsoša-na nak ievada teksts.
(Ievedmuitas tarifā (lik. kr. 1928. g. 57, II, ar. vēlākiempapildinājumiem un pārgrozījumiem) 1izdarīt šādus pārgrozī-

jumus:
Ievedmuitas tarifa- 68. panta 3. punkta a burta likmi un84. un 85. pantu izteikt šādi:)
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ievada teksta

pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Ievada
teksts vienbalsīgi_ pieņemts, — Nobalsošanā nāk li-
kums visuma. Ludzu pacelties tos, kas ir pret liku-ma pieņemšanu visuma. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visuma vienbalsīgi pieņemts. —

Pie nupat pieņemtā likuma vēl ir iesniegta viena
pārejas formula. Deputāti V. Šlakans un D. Apinis
liek priekša:

„Uzdot valdībai atmaksāt muitas nodokļus zvejniekiempar pirkto un izlietoto naftu un smēreļļu viņu zveju motorlaivu
vajadzībām."

Lieku šo pārejas formulu uz balsošanu. Lūdzupacelties tos, kas ir par deputātu Šlakana un Apiņa
pārejas formulu. Acimredzot vairākums. Tā pie-
ņemta. —

Ir iesniegts priekšlikums
sēdi slēgt.
(Sauciens no vietas: «Bravo! Pareizi!") Pret

priekšlikumu par sēdes slēgšanu vārds deputātam
Lukinam.

A. Lūkins (kristīgais darba bloks): Godātie
deputātu kungi! Man jāizsakās pret šo priekšliku-
mu. Kamēr nav pieņemti pārgrozījumi likumā par
noziedzīgu nodarījumu pastiprinātu apkarošanu, sēdi
nevar slēgt. Šāds likums mums ir arī tagad. Tur ir
runa par slepkavībām, dedzināšanām u. t. t. Tas
likums mums paliek spēkā. (Starpsaucieni.) Bet
tagad no 1. augusta stājas_ spēkā jaunais sodu li-
kums, un tur ir cita numerācija. Tagad pēc 1. au-
gusta mēs tā tad nodosim Kara tiesai arī par kre-
dītiestāžu noteikumu neievērošanu u. t. t. Nu tā ta-
ču nevar! Tas ir techniskas dabas likums, un tas
ir jāpieņem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku priekšlikumu
par sēdes slēgšanu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos,, kas ir par sēdes slēgšanu. Tagad lūdzu pacel-
ties _ tos, kas ir pret sēdes slēgšanu. Acīm redzams
vairākums. Sēde turpinās. —

20. dienas kārtības punkts — pārgrozī-
jums nodokļu nolikumā. Referents A. Za-
ķis. Vārds referentam.

Referents A. Zaķis: Kommisijās uzdevumā lū-
dzu Augsto namu apvienot 3 likumprojektu apsprie-
šanu — 18., 19. un pēdējo dienas kārtības punktus,
kur ir iekšā atsevišķi grozījumi tai pašā nodokļu no-
likumā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai Augstajam na-
mam ir kādi iebildumi pret to, ka vispārīgās deba-
tes par šiem trim pārgrozījumiem nodokļu nolikumā
apvienojam? Iebildumu nav. Tas pieņemts. —
Vārds referentam Zaķim.

Referents A. Zaķis: Pirmais pārgrozījums no-
dokļu nolikumā domāts pie I pielikuma 3. panta un
nāk pie šī pielikuma 1. panta. Viņa saturs īsumā
šāds.

Šis pants iziet uz valsts nodokļu un neapstrī-
damu prasību piedzīšanas kārtības grozīšanu.

Nodokļu piedzīšanā mums pastāv divi veidi:
viens — attiecībā uz kustamu mantu, otrs — attie-
cība uz nekustamu mantu. Attiecībā uz kustamu
mantu nodokļu piedzīšanu izdara vai nu nodokļu pie-
dzinējs, vai policija,_bet Latgalē, dibinoties uz Krie-
vijas likuma XVI sējuma otro daļu, var administra-
tīva kārta piedziņu vērst pret nekustamu mantu.

Lai ienestu vienību nodokļu piedzīšanas liku-
ma

^
visa Latvija, Tieslietu ministrija ir likusi priek-

ša šo piedziņas kārtību grozīt un attiecīgi pārgro-
zīt nolikuma minētos pantus. Ir nepieciešami ievest
visa Latvija vienu noteiktu kārtību attiecībā uz no-
dokļu piedzīšanu, proti — lai piedziņas, kas vērstas
pretkustamo īpašumu, varētu izdarīt nodokļu pie-
dzinēji, bet pret nekustamu mantu — tikai un vie-
nīgi tiesu iestāde.

Lūdzu šo likumprojektu pieņemt steidzamības
kartība un lūdzu pāriet uz pantu lasīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav.
Kas atturas? Arī nav. Steidzamība pieņemta. —
Par 21. dienas kartības punktu — pārgrozīju-
mu nodokļu nolikumā — vārds referentam
Lejiņam.

Referents P. Lejiņš: Otrs pārgrozījums attie-
cas uz 165. pantu, kur ir uzskaitītas tās iestādes,
kuras atsvabinātas no tirdzniecības un rūpniecības
nodokļa. Līdz šim tur bija pielaista kļūda. Bija
teikts, ka no šī nodokļa ir atsvabināti krēditkoope-
ratīvi un pašvaldību lombardi, kuru apgrozība nesa-
sniedz 60.000 latu. Tā kā 9 pilsētās mums pastāv
arī pilsētu pašvaldību krājkases, tās līdz šim nebija
atsvabinātas no minētā nodokļa, tāpēc likumā jāie-
vieto vardi «krājkases un". Tas ir viss pārgrozī-
jums. Kommisijā to pieņēma vienbalsīgi un liek
priekša steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek
priekša steidzamību. Steidzamība nak nobalsošanā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Arī nav. Steidzamība vienbal-
sīgi pieņemta. — 22. dienas kārtības punkts — pār-
grozījums nodokļu nolikumā. Vārds re-
ferentam Zaķim.

Referents A. Zaķis: Cienītie deputātu kungi!
Trešais pārgrozījums nodokļu' nolikumā pamatojas
uz sekojošo.

_ Nodokļu nolikuma 165. pantā ir uzskaitīti tie
uzņēmumi,, kas atsvabināti no tirdzniecības un rūp-
niecības nodokļa. 165. panta 4. punkta h burts līdz
šim atsvabināja no_ tirdzniecības un rūpniecības no-
dokļa labības elevatorus, kurus ierīko biržas komi-
tejas, tāpat pašvaldības un valsts. Pārgrozījums ir
tāds, ka šinī sarakstā uzņemts arī, ka atsvabināti no
tirdzniecības un rūpniecības nodokļa zemes smelša-
nas darbi, kurus izdara biržas komiteja valsts un
pašvaldības vajadzībām. Biržas komiteja ir vienī-
gais_ uzņēmums, kam ir bagars, kas nepieciešams
pilsētas pašvaldībai Līdz šim biržas komiteja par
to nodokli nemaksāja. Likumā tas nebija skaidri
noteikts. Sakarā ar nejaušu gadījumu nodokļu de-
partaments šogad uzlika nodokli par zemes smelša-
nas darbiem, un tādā kārtā tas jautājums nāca ap-
spriešana. Kommisijā atzina, ka zemes smelšanas
darbi, līdzīgi elevatoriem,, ciktāl tos izlieto valsts
vajadzībām, no tirdzniecības un rūpniecības nodok-
ļa ir atsvabināmi.

Lūdzu arī šim likumam steidzamību un lieku
priekša pariet uz pantu lasīšanu.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Arī šim likumam
referents lūdz steidzamību. Steidzamība nāk nobal-
sošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamī-
bu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība
vienbalsīgi pieņemta. — Vārds referentam Zaķim.

Referents A. Zaķis: Ērtības labā lūdzu Augsto
namu apvienot šos 3 pārgrozījumus nodokļu noliku-
mā, liekot zem- viena virsraksta. Tad būtu gro-
zāms tikai ievada teksts, kur vajadzētu uzskaitīt
pantus, kuri grozīti. Varbūt ievada teksta rediģē-
šanu varētu uzticēt redakcijas kommisijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai otram referen-
tam nav iebildumu pret šādu priekšlikumu?

Referents P. Lejiņš: Nav iebildumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs atbalsta

šo priekšlikumu. Tā tad visi 3 likumi tagad iet zem
viena nosaukuma — pārgrozījumi nodokļu
nolikumā. — Atklāju vispārīgas debates. Vār-
du neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreja uz
pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pār-
eju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņem-
ta. — Nobalsošanā nāk kopējais virsraksts:

«Pārgrozījumi nodokļu nolikumā."

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pie-
ņemšanu. Tādu nav* . Kas atturas? Nav. Virs-
raksts vienbalsīgi pieņemts. — Ievada tekstu atstā-
jam redakcijas kommisijās ziņā. — Tagad nāk no-
balsošanā pārlabojumi pie 165. panta 18. punkta.

(165.
18) kreditkooperatīvi, pašvaldību krājkases un lombar-

di, ja to pamatkapitāli (240. p. 3. pk.) kopā ar bilan-
ces pasīva noradīto fondu no mantas pārvērtēšanas
nesasniedz 60.000 latus.)

Iebildumu nav? Tie pieņemti. Tagad nāk
nobalsošanā pārlabojumi pie 165. panta 4. punkta h
burta.

(165
4)

h) labības elevatori, kurus ierīko un ekspluatē paš-
valdības, biržas komitejas vai kooperatīvas orga-
nizācijas, ka, arī zemes smelšanas darbi, kurus iz-
ved biržu komitejas valsts un pašvaldību vajadzī-
bām.)

Beidzot — pārgrozījums nodokļu nolikuma I
pielikuma (pie 3. panta) 1. panta.

(Visus valsts nodokļus uņ kopīgi ar valsts nodokļiem uz-
liktos pašvaldību nodokļus, ka arī valstij neapstrīdami pienā-
cīgas naudas summas no parādnieka kustamas mantas pie-
dzen:

1) policija savas priekšniecības uzraudzībā vai
2) finanču ministra iecelti sevišķi nodokļu piedzinēji.
Ja piedzina vēršama uz parādnieka nekustamu mantu,

tad nodokļu piedzinēji vai policija _ paši nesper nekādus pie-
dzīšanas solus, bet attiecīgas iestādes vai amatpersonas uz-
devumu izdarīt piedziņu nosūta izpildīšanai tiesu izpildītājam,
kura iecirknī atrodas manta, uz kuru norādīts vērst piedziņu.
Tālākos soļus nekustamas mantas pārdošanas, lietā noteic Ci-
vilprocesa nolikums.

Piezīme. Pie valstij neapstrīdami pienācīgām naudas
summam _ skaitāmi arī visi uz satiksmes ministra
apstiprinātam pasta, telegrāfa, telefona un radio tak-
sem pamatoti prasījumi.)

Iebildumu nav? Tas pieņemts. Noslēguma
teksts:

„Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā."
Iebildumu pret šādu noslēguma tekstu nav?

Tas pieņemts. — Tagadnak nobalsošanā jaunais ap-
vienotais likums visuma. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret šī likuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. Likums visumā vienbalsīgi pie-
ņemts. —

23. dienas kārtības punkts — pārgrozīju-
mi likumā par dažu noziedzīgu noda-
rījumu pastiprinātu apkarošanu. Re-
ferents A. Lūkins. Vārds referentam.

Referents A. Lūkins: Godājamie deputātu kun-
gi! Šis likums ir pieņemts sakarā ar pieņemto jau-
no sodu likumu, kurš stājas spēkā 1. augustā. Jauna-
jā sodu likumā, kā jūs zināt, ir cita numerācija nekā
bija vecajā likumā. Agrāk par dažiem noziedzīgiem
nodarījumiem varēja nodot kara tiesai tiesāšanai.
Tas tagad paliek spēkā, ja to negrozām. Agrāk pan-
ta vietā, kurā bija runa par noslepkavošanu, tagad
ir pants par krēdita noteikumu, neievērošanu. Ja
mēs to pieņemsim, tad cilvēku, kurš ir izdarījis slep-
kavību, netiesās kara tiesa, bet par krēdita notei-
kumu neievērošanu gan. To es minēju piemēra dēļ.

Bez tam likumprojektā ir ievesta viena jauna
nodaļa, kuras agrāk nebija,, proti — nodaļa par
valsts nodevību un spiegošanu. Agrāk tādas lietas
netika nodotas kara tiesai; tagad sakarā ar ap-
stākļiem, kādi pēdējā laikā ir radušies mūsu zemē,
kad gandrīz katru dienu atklājas jaunas spiegošanas
lietas, ar kurām pilnas visas avīzes, tika ievesta šī
nodaļa, ka saziņā ar iekšlietu, kara un tieslietu mi-
nistri tās lietas var nodot kara tiesai. Es uzsveru
«var nodot"; tā tad nevis «jānodod", bet «var no-
dot".

Ludzu šo likumu pieņemt un lūdzu tam stei-
dzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz stei-
dzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret steidzamību. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par steidzamību. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par steidzamību nodotas
44 bajsis, pret to nodotas 3 balsis. Nav kvoruma!
(J. Bērziņš no vietas: «Tad tik traģiski beigsies šī
darbīgā sesija!") Lieku steidzamību vēlreiz uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamī-
bu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par steidza-
mību. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tā-
du nav. Par steidzamību nodotas 53 balsis, pret to
nodota 1 balss. Steidzamība pieņemta. — Atklāju
vispārīgas debates. Vārds deputātam Menderam.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātukungi! Likumam, ko tagad liek priekšā juri-
diskā kommisijā, ir jau sava vēsture. Šis likums ir
cēlies tai laikā, kad Latvijā iekšējie apstākļi bija
diezgan nenormāli; tāpēc arī likuma pirmais teksts
galvenam kārtām vērsās pret tiem krīmināliem no-
darījumiem, ko savā laikā,, Latvijas pastāvēšanas
pirmajos gados, pastrādāja uz laukiem tā saucamās
«laupītāju bandas". Tanī laikā tad arī likumdevēji
atrada par vajadzīgu, lai karotu ar šīm laupītāju ban-
dām, lietas par svarīgiem krīmināliem noziegumiem
(laupīšanām, zvēriskām slepkavībām un dedzināša-
nām), ko šis bandas bija nodarījušas, visas šīs lietas
nodotkara tiesām. Tai laikā pilsonība, varbūt, va-
rēja ta skatīties uz šo lietu nodošanu kara tiesas ju-
risdikcijai, bet,, diemžēķ vēl tagad ir tādi demokrāti,
kuri to atzīst par normālu — protams, tā ir viņu da-
rīšana.

Toreiz no pilsonības viedokļa vēl varēja sa-
prast tadu likumu, jo bija jākaro ar laupītāju ban-
dām, kamēr nāca normāli iekšējie apstākļi. Tagad,
turpretim, taču jāatzīst, ka pēc 14 gadiem, vēl vai-
rāk — gandrīz pēc 15 gadiem, kamēr pastāv Latvi-
jas republika, kurā nu ir normāli apstākļi,, ne kara
laika apstākļi, tagad nu mes nevaram vairs stāvēt
uz tāda viedokļa, uz kāda likumdevēji stāvēja to-
reiz, es gribētu teikt, ievērodami tā laika pilsonisko
juristu viedokli. Jau tāpēc vien, nerunājot nemaz
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par kādiem citiem motīviem- šis likumprojekts būtu
jānoraida.

Sociāldemokrātu frakcijai bez tam vēl ir savi
citi principiāli iebildumi. Mēs nevaram atzīt par
normālu tiesāšanas kartību, kāda ir kara tiesās. Ka-
ra tiesas pilsoniska valstī_ ir domātas, pēc jūsu pašu
juristu teorijām, nenormāliem, ārkārtējiem apstāk-
ļiem, kad valsts organismu apdraud ārējais ienaid-
nieks un tiešam ir kaut kādi iekšēji nemieri. Tur-
pretim, normālos laikos es nezinu nevienas Vakar-
eiropas valstskas sevi sauc par demokrātiju, kur
normālos apstākļos — mums tagad tādi normāli ap-
stākli pastāv, tas_ ir jāatzīst —_ tāda raktura nodarī-
jumus, kādi minēti šinī likumā, nodotu kara tiesai.
Vienīgais nolukstam patiešām ir tas, lai par slepka-
vībām, laupīšanām 1 un dedzināšanām varētu pie-
spriest nāves sodu. Tas ir vienīgais motīvs.

Kad mēs pieņēmām jauno sodu likumu, tad šī
sodu likuma autori, jeb,, mazākais, tie deputāti, kas
bija ņēmuši dalību šī sodu likuma apspriešanā, kā
uz vienu no lielākām šī sodu likuma priekšrocībām
starpsaucienos norādīja uz to, ka jaunais sodu li-
kums nepazīstot nāves sodu. Labi, tā, bez šaubām,
ir priekšrocība. Arī mūsu vecie 1903. gada sodu li-
kumi savā pēdējā laikā vairs nepazina nāves sodu.
Bet tagad jūs atkal pa pakaldurvtiņām kontrabandas
ceļā gribat ievest nāves sodu. Viss šis likums ir va-
jadzīgs tikai priekš tam, lai varētu piespriest nāves
sodu arī par atesvišķiem politiskas dabas nodarīju-
miem, kas arī normālos apstākļos nav pieņemams
pat no pilsoniskā viedokļa. Šis likums ienes neva-
jadzīgas represijas tagadējā samērā normālā poli-
tiskā laikā, un mēs tam nevaram piekrist. Mūsu
frakcija visu laiku ir cēlusi principiālus iebildumus
pret kara tiesu darbību un ir bijusi par_ to likvidē-
šanu, mazākais,, lai no viņu kompetencēm izņemtu
civilpersonu tiesāšanu.

Bez šī principiālā iebilduma mēs nevaram- pie-
krist arī tam, ka politiskus noziegumus_ nodod ka-
ra tiesai. Aiz visiem šiem motīviem mūsu frakcija
balsos pret šo likumprojektu. _Mūsu frakcija atzīst,
ka tam izņēmuma stāvoklim,, kāds līdz šim ir pastā-
vējis attiecībā uz likumā«minētātn lietam, ir laiks iz-
beigties.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rūtiņām.

P. Rūtiņš (strādnieku un zemnieku frakcija):
Papildinājums likumā par dažādu noziedzīgu noda-
rījumu pastiprinātu apkarošanu, ko šeit valdība_ ceļ
priekšā un grib vēl steidzīgi pieņemt šinī sesija, ir
pilnīgi saprotams strādniecībai. Strādniecība sa-
prot, ' kāpēc tas buržuāzijai nepieciešams. Beidzama
laikā, strādniecības postam pastiprinoties,, buržuāzi-
ja pret šo strādnieku nemieru, pret šo posta dzīvi
grib vērsties ar plašiem apspiešanas likumiem. Ne-
sen tika pieņemts jaunais sodu likums, ku-ršstasies
spēkā 1. augustā, kurš ir nesalīdzināmi bargāks par
cara laika sodu likumiem. Nepietiek valdībai ar to
— viņa vēl prasa pēc zināmam pilnvarām, ar kuram
tad varētu pēc viņas uzskatiem noziedzīgos nodarī-
jumus nodot kara tiesai.

Vajaga tikai pakavēties pie visiem tiem _dau-
dzajiem likumiem, kuri izdoti gan policijas iekārtas
nosacījumu, gan citādā veidā, tad kļūst pilnīgi sa-
protams, ka Latvijas iedzīvotāji ir pilnīgi padob ad-
ministratīvās varas patvaļai. Latvijas iedzīvotāji ir
padoti kā aizsargu policijas, tā politiskas pārvaldes
ierēdņu un citu, pat naktssargu pilnīgai patvarībai.
Katrs no šiem minētiem ierēdņiem buržujiskā valsti
uzstājas katrā vietā un ikreiz, kad viņš iedomājas,
pret strādniekiem un strādniekus terrorizē.

Bez šaubām, Latvijas strādniecība, kura savas
tiesības ir izcīnījusi, piedaloties daudzas revolūcijas,
cīņās, neļaus sevi apspiest. Ja Latvijas buržuāzija
gribēs jau tā ierobežotās strādnieku tiesības vel vai-
rāk ierobežot, tad,, bez šaubām, tā sastaps plašu
pretestību. Te, nu, lūk, valdība prasa zināmas piln-
varas, lai varētu šos pēc viņas uzskata noziedznie-
kus vēl jobargāk sodīt. Nepietiek ar to, ka jaupec
pastāvošiem likumiem, var notiesāt spaidu darbos uz
visu mūžu, prasa vēl papildināt likumus ar to, ka
iekšlietu ministris ar pārējo ministru piekrišanu var
nodot pat kara tiesai, proti — prasa, lai tos nozie-
gumus, kuriem piemērots 69. pants — «kas lietojis
vardarbību ar nolūku grozīt Latvijas pastāvošo ie-
kārtu" —. uzskatītu jau par dumpi.

Ko Latvijas buržuāzija uzskata par dumpi un
kā viņa iztulko šo vārdu «dumpis"? Mums vajaga
tikai pakavēties pie kādas strādnieku uzstāšanas oi-
konomiska cīņā, un mēs redzēsim, ka buržuāzija arī
šo cīņu iztulko, izprovocē, ka tas jau esot dumpis.

Tagad turpinās jūrnieku streiks, un presē pa-
ceļas kampaņa par to, ka šim streikam esot dumpja
raksturs: tam neesot nekāda sakara ar oikonomis-
kām prasībām. Strādnieku aktivitāti grib_ iztulkot
par dumpi, lai ierēdņus piespiestu terrorizēt strād-
niekus. Bez šaubām, pēc buržuju uzskatiem vajaga
nodot visus tiesām un atsevišķos gadījumos pat kara
tiesai.

Mēs zinām, ka policija ir uzbrukusi mierīgam
bēru gājienam, provocēdama un ceņsdamas piera-
dīt, ka tas ir dumpis. Priekules tirgū policija izpro-
vocējusi strādniekus, kas ieradušies meklēt darbu.
Presē parādījās ziņojums, ka tur bijis dumpis. Šie
strādnieki nodoti tiesai un notiesāti ar vairāk ga-
diem cietumā. Šāda ir Latvijas buržuāzijas strād-
nieku uzstāšanās izpratne.

Mums ir pilnīgi skaidrs, ka buržuāzija grib ap-
karot strādniecību ar vēl drakoniskākiem līdzekļiem,
proti — nododot viņus kara tiesai. Pierobežas ap-
gabalos pēdējā laikā vairāk gadījumos aizsargi ir
strādniekus izprovocējuši un viņus nošāvuši. Taga-
dējie policijas noteikumi ir tādi, ka ieroču lietotāji
neatbild par sekām. Ja viņiem šķiet ka kāda per-
sona ir noziedznieks, un ja šis šķietamais noziedz-
nieks taisās bēgt. tad viņam šauj un par sekām nav
jāatbild. Tāda brutāla varas lietošana pret plašam
iedzīvotāju masām rada nemieru. Aculiecinieki, re-
dzēdami administratīvās varas uzbrukumus mierī-
giem iedzīvotājiem, saceļas pret varas nesējiem.
Buržuāzija cenšas to iztulkot par dumpi. Viņa pra-
sa atļaut nodot šos cilvēkus kara tiesai.

Turpretim mēs zinām, cik mīksti apietas ar
pretējās puses cilvēkiem. Nesen rakstīja presē, ka
nie leģionāra Ozola atrasts apvērsuma plāns. Iekš-
lietu ministris oficiāli paskaidroja presē, ka esot at-
rasti pietiekoši materiāli. Tomēr šo noziegumu pār-
vērta par vieglprātību. Bez šaubām, tā ir vieglprā-
tība, ka šo plānu nerealizēja, ka dažādu apstākļu dēl
tas jau laikus kļuva zināms iekšlietu ministrim. Par
to nepiesprieda nekādu nopietnu sodu, tikai tādu
pamācību, ka turpmāk jārīkojas apdomīgāk. Šiem
leģionāriem nepiesprieda sodu uz pastāvošo likumu
102. panta pamata, bet tikai uz Kerenska likuma pa-
mata. Tā tad šie jaunie likumi ir vajadzīgi nevis
fašistisko avantūristu apkarošanai, bet gan strād-
nieku apspiešanai.

Mums viss tas ir pietiekoši skaidrs. Mēs zi-
nām, ka visai Latvijas strādniecībai pret šo terroru
būs jāizlieto visi cīņas līdzekļi, jācenšas šīs važas
nokratīt. Latvijas revolucionārā strādniecība turpi-
nās šo cīņu kopā ar Latvijas darba tautu, kas ir no-
vesta neciešamā stāvoklī.
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Apstākļi it kā prasot vairāk nekā vienkāršu
pilsoņu aizsardzību, proti — kas apdraudējis valsts
prezidentu... (/. Breikšs no vietas: «Pietiek, pie-
tiek!") Masas ir nemierā ar šādiem likumiem. Ja
to pieņems, tad taču turpmāk nedrīkstēs ne vārdu
teikt, neskatoties uz to, cik neciešami dzīves ap-
stākļi arī būtu darba tautai, plašām iedzīvotāju ma-
sām. Tas viss tikai liecina, kas turpmāk sagaida
Latvijas proletariātu.

Tālāk ir prasītas tiesības nodot kara tiesai tos,
kas noziegušies pret 87. pantu, tos Latvijas pilsoņus;
kas kara_ pabalstījuši Latvijas ienaidniekus. Latvijas
proletariatsjau vairākkārtīgi ir uzsvēris, ka katrā
kara avantūra, ko Latvijas buržuāzija uzsāks, viņš
neļaus sevi ieraut; Latvijas proletariāts būs pret
karu un apvienosies ar ienaidnieka proletariātu cīņā
pret buržuāziju. Lai to nepielaistu, buržuāzija jau
tagad nodrošinas._ Jau tagad viņa grib pastrīpot, ka
proletariāta deklārējums ir kvalificējams kā nozie-
gums, ja mēs negribam karot. Viņi to iztulko kā
buržuāzijas tēvu zemes nodevību, un par to, lūk, vai-
nīgas personas jānodod kara tiesai. Tā buržuāzija
jau tagad gatavojas un grib piespiest strādniecību iet
avaņturistļskās kaujās, ko viņa visu laiku gatavo.
Revolucionāra strādniecība visu to saprot un jau
vairākkārt ir uzsvērusi, ka kara gājienu gatavo pret
Sociālistisko padomju republiku. (Starpsaucieni.)

Talak te paredzēti noziegumi, uz kuriem attie-
cas 98. pants, kur tos, kas piedalījušies apvienībās,,
kas sastādījušās, lai izdarītu valsts nodevību, grib
nodot sodīšanai kara tiesām. Tas atkal attiecas uz
strādniekiem, jo strādnieki viscaur un vienmēr ir
deklarējuši savus uzskatus par karu. Un ne tikai
tie tiks sodīti, bet tiks sodītas arī pārējās personas,
kas ir zinājušas šos nolūkus, bet nav par to ziņo-
jušas

^
— arī tās tiks nodotas kara tiesai.

Tas atkal tikai liecina, ka buržuāzijai ir no-
teikti plāni kara gatavošanai, un viņa jau tagad no-
drošina sevi ar dažāda veida likumiem, ar dažāda
veida likumu tulkošanu pret strādnieku šķiru. Ne-
pietiek, ka piespriež katorgu, prasa nodot karalauka
tiesai, lai piekārtu pie staba.

Revolucionārā strādniecība visiem šiem liku-
miem,, gan jaunajam sodu likumam-, gan šīm karalau-
ka tiesām izradīs vissīvāko pretestību. Viņa cīnīsies
pret buržuāziju un viņas skandālu režīmu, pret visām
apspiešanām', kuras Latvijas buržuāzija visā valsts
pastāvēšanas laika ir ievedusi un kuras ierobežo pla-
šu iedzīvotāju masu polītiskās- un saimnieciskās- brī-
vības. Gala rezultāta nak tas, ka tagad, sesiju slē-
dzot, pieņem likumu, ar kuru buržujiskā! valdībai bū-
tu tiesības starpsesiju laikā izrēķināties, ar revolucio-
nāriem strādniekiem

^
kuri iziet oikonomiska cīņā un

cīnās par savam politiskam: tiesībām. To iztulko kā
dumpi, lai varētu_nodot_ kara tiesai. Mēs, protestē-
jampret kara tiesām, mēs cīnīsimies pret tām; tāpēc
mes balsosim pret šo likumu. —

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-
tātam Oskaram 1Gulbim.

O. Gulbis (strādnieku un zemnieku frakcija): Ja
tagad, taisni sesijas beigas, ir pacelts jautājums- par
noziegumu pastiprinātu apkarošanu, un ja šinī pava-
sarī ir parādījusies strādnieku aktivitāte oikonomi-
skas cīņas, kuras buržuāzija^ ir ļoti nepatīkamas pat
draudošas viņas politikas realizēšanai, tad, lūk, val-
dība pec kandalu režīma pieņemšanas-, pēc jaunā so-
du likuma pieņemšanas, kas jau tā katru strādnieku,
kas uzstājas pret fašismu, pret strādnieku izsūkšanu,
iekaļ važas un_ dzīvus iemure betona zārkos, no ku-
riem, pec jauna sodu likuma pieņemšanas maz cerību
iznākt dzīviem- lauka, ievedīs vēl kara tiesas un no-
šaušanu.

Buržuāzijai liekas, ka jaunais sodu likums ir vēl
par mīkstu strādniecības apspiešanai, tāpēc tagad
grib ievest kara tiesas. Kara tiesas ieved tāpēc, lai
tiesātu revolucionāro strādniecību pēc tiem likumu
pantiem, kādi ir paredzēti jaunajā sodu likumā, un šie
likuma panti runā par dumpi, par organizēšanos pret
pastāvošo iekārtu u. t. t.

Kur gan visur netiek lietots šis vārds «dumpis"?
Tiklīdz 3 cilvēki ir noķerti pie kāda nodarījuma, ko
uzskata par dumpīgu, to tūlīt jau kvalificē par dumpi.
Ja nu buržuāzijai vajadzīgs tiesāt strādniekus, tad "
katrā ziņā, katrā gadījumā tā šos likumu pantus iz-
tulkos pēc vajadzības— kā jau teicu, tikai tādos ga-
dījumos, ja ir jātiesā strādnieki, ja buržuāzija grib vēl
vairāk aizstāvēt un aizsargāt savas strādnieku iz-
sūkšanas tieksmes; bet katrā gadījumā, kur būs mi-
nēts šis vārds «dumpis", lieta tiks nodota kara tiesai,
un kara tiesa ir tā tiesa,, kura notiesā vai nu uz no-
šaušanu, vai atsvabināšanu, citiem vārdiem sakot —
ka_s notiesā ar visaugstāko soda mēru. Tāds, lūk, ir
stāvoklis!

Tagad, tāpat kā kara laikā, šis kara tiesu jautā-
jums ir nostādīts ta, ka jāsoda ar nošaušanu:. Ja nu
tiesājamais bus strādnieks, tad katrā gadījumā jārē-
ķinās ar _to, ka bus- divkāršs_sods. Ja jau miera laikā
gatavo tādas tiesas,, tad strādniecībai tāda tiesāšana
bus nežēlīga, un strādniecību kara tiesa tiesās uz no-
šaušanu. Piedzīvojumi rāda, ka no buržuāzijas vidus
nākošiem noziedzniekiem nekādi bargi sodi nav pa-
redzēti; tādos gadījumos tiesa nekad navbijusi bar-
ga, bet katru reizi ir ņemti palīgā visādi juridiski
knifi, ar kuru palīdzību attaisno no buržuāzijas vidus
nākošos tiesājamos, vai nu tie būtu, izsaimniekotā]!,
vai kādi citi aferisti,_ vai apvērsuma rīkotāji, kā savā
laika Oliņš Valmierā. Tādos gadījumos nekāda tie-
sāšana nav bijusi. J_a vajadzīgs, viņu pataisa par vāj-
prātīgu, par nenormālu, vai, par piedzērušos, un vien-
mēr attaisno. Turpretim citādi tas ir bijis, kad ir tie-
sāti strādnieku šķiras locekļi.

Atcerieties jauniešu prāvu Valmierā, kur kara
tiesa notiesāja uz nāvi skolniekus, kur pat bērnus no-
šāva. Un p_ar_ko? Par nelegālu lapiņu izmētāšanu.

Sīs nelegālas lapiņas pie mums Latvijā izmētā
nevis 1—2 vai 10 strādnieku vien, bet tūkstošiem,
un viņi ir spiesti tas izmētāt sakarā ar dzelžainiem
preses likumiem, ar dzelžaino organizēšanās un pre-
ses_brīvības aprobežošanu. Viņi ir spiesti rakstīt ne-
legālus uzsaukumus, ja streika gadījumā neatļauj ne-
kādas sapulces, Maizes jautājums viņus uz to spiež.
Jus_ maizes jautājums nespiež, bet strādniekus gan.
Citādi strādnieki nemaz nevar aizstāvēt savas in-
tereses. Vai viņiem, mierīgi- skatoties, vajadzēs at-
ļaut saviem, bērniem nomirt? Jau pagājušajā rudenī
prese bija plaši iztirzāts gadījums par bērniem 1, kas
tur purva bija muca_sasaluši, gadījums, kur bezdarba
nieces bija savus bērnus atstājušas aukstā dzīvoklī
bez jebkādas uzraudzības-, lai, viņi aiziet bojā. Ja at-
sevišķi strādnieku šķiras- locekļi negrib pielaist, lai
strādniecību apspiestu- un nodzītu līdz bojā ejai par
labu pastāvošai buržuāzijas kapitālistiskai iekārtai,
tad viņi ir spiesti rakstīt nelegālus uzsaukumus un tos
izplatīt; ja neatļauj runāt ne tikai par kommūnismu,
bet arīpar citam lietam, tad jāizsakās uz papīra. Par
kommunis-mū daudz gadījumos šinīs nelegālās lapi-
ņas nemaz nav rakstīts, bet tur ir rakstīts tikai par
oikonomisko cīņu. Tomēr tas baida buržuāziju tikpat daudz, ka komniunisms. To pierakstīs par ār-
kārtēju noziegumu, par dumpi, pierakstīs kā sodāmu
nodarījumu — tāpat ka Valmierā kara tiesa notiesāja
jauniešus-skolniekus_ uz nošaušanu. Tāda nošauša-
na mums ir sagaidāma, ja pieņems šo likumu.

Ja strādniekam draud bada nāve, tad viņš taču me-
klē izeju no šīs bada nāves, un ja viņš citādu- izeju
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nevar atrast, tad, lūk, rodas tā nelegālā lapiņu iz-dalīšana, rodas šo lapiņu izplatīšana, orgnizēšanās
uz kādu izeju, rodas «noziegumi".

Kādi noziegumi vairojas? Vairojas noziegumi-,
kur _izsalcis_ strādnieks, vai strādniece, vai bērns irpaņēmuši kādu maizes gabalu. Lūk, tādi- ir tie dau-dzie noziegumi, kurus_vajaga apkarot!

_ Šeit lukini, mācītāji, rimbenieki runā, ka, lūk, ja
strādnieku un zemnieku frakcija esot pret šo liku-
mu. tad vajaga visus izdot tiesāšanai. Mācītāji tā
runa — bet no šiem melnsvārčiem,, gara laupītājiem
strādnieku frakcija «nenoraustīsies", jo- tieši mācītā-
ji ir strādnieku šķiras apziņas laupītāji. (Starpsauciens
pa labi: „Tu -esi īsts apziņas laupītājs!") Strādnieku
unzemnieku frakcija nebaidās no reakcionāriem mā-
cītajiem, kad tie saka, ka pirms šis likums nav pie-
ņemts, sēdi nevar slēgti Jūs_ prasāt jaunu kara tie-
su, jaunus likumus, prasāt strādnieku šķiras asins iz-
liešanu. Par to strādniecība nevar nobaidīties, Ar
kara tiesu nenobaidīs arī strādniecību: no nelegālu
lapiņu izplatīšanas. Kara tiesa neapkaros arī nozie-
gumu pavairošanos — maizes un kliņģeru zādzības.
Tas līdzeklis nepamazinās šīs zādzības un citus «no-
ziegumus".

Kami tad šis likums īsti ir? (Sauciens no vietas:
«Ne jau kliņģeru zagļiem!") Šis likums nebūs tam.
Ozolam, kuru jus vardo-s gan uzskatāt par kādu tur
apvērsuma rīkotāju un jauno ministru iecēlēju; bet
sirdī citādi; šis _ likums nebūs- pret tiem, pret kuriem
patiesībā tas būtu jāattiecina, jo, kā, mēs zinām, iekš-
lietu ministris un kara ministris ar tagad neoficiālām
kara tiesām gatavojas šo Ozolu amnestēt. Ozolu iz-
laidīs no cietuma. (/. Breikšs no vietas: «Nelai-
dīs!") — Izlaidīs gan no cietuma! — Bet vai izlaidīs
tos strādniekus, kuri cietumā ielikti par «noziegu-
miem", kuri sodīti par to, ka uzaicinājuši, uz streiku,
uz strādnieku o-ikonomisko interešu aizstāvēšanu?
(Sauciens no vietas: «Tā noguris, ka tikko muti var
pakustināt!") Tos neatsvabinās no apcietinājuma,
kurā tie tiek turēti uz Kerenska likuma pamata. Tur-
pretim fašistiskā apvērsuma rīkotājus — tos gan at-
svabinās.

Tāpat netiks tiesāti valsts naudas izsaimnieko-
tāji, netiks tiesāti dažādi, afēristi un netiks tiesāti
strādnieku grašu nolaupītāji-fabrikanti, kas strādnie-
kiem neizmaksā algu un kas ietekmē dažādus nozie-
gumus. Mēs nesagaidīsim arī, ka kara _tiesa vērsī-
sies pret kādu īstu, pret strādniecību verstu nozie-
gumu un ķersies- pie šo noziegumu apkarošanas. Pret
tiem šie likumi netiks piemērotu Šos likumus pie-
mēros strādnieku vajāšanai, strādnieku vēl jo lielā-
lai, plašākai apspiešanai. (Sauciens no vietas: «Vi-
su to varēja divos vārdos pateikt!")

Dažas dienas atpakaļ mes šādu rīcību pieredzē-
jāmjūrnieku streikā. Arī kara tiesas ķers.ies_ pie jūr-
nieku streika apspiešanas

^
(Smiekli laba spārna de-

putātu solos.) Ja tikai rēderu kungi ierosinās kara
tiesu vērsties pret jūrniekiem oikonomiska streika
gadījumā, tad kara tiesa vajās šos strādniekus

^
Visi

tie kuģu rēderi un baptistu, katoļu un citi mācītāji,
visi zemgaļi, blodnieki, mīlberģi,_ skujenieki un citi,
vai tie nebūs tie, kas ierosinās šāda veida vajāšanu
pret strādniekiem, ja viņu pašu intereses bus aiz-
skartas ar streiku? Vai ' viņi šo kara tiesu nenostā-
dīs pret strādniekiem,_ pret jūrniekiem un vispār pret
visiem, kas uzsāks kādu oikonomiska streika cīņu?
To mēs varam sagaidīt, ja tadu likumu pieņems.
(Sauciens no vietas: «Pietiek!")

Jūs, Pīpiņas Berta,_ sa.kat, ka pietiekot. Bez šau-
bām,, Jums prieks aizstāvēt kara tiesu. Tas ir visas
buržuāzijas interesēs. Pīpiņas Berta ari to aizstāv.
Viņa tagad ir uztraukusies un sak paklusam «dzie-
dāt", kāpēc neesot iesniegts priekšlikums saīsināt ru-

nas laiku. Breikšs šodien atceras, cik smalki viņu
vakar paši buržuji izāzēja. Pīpiņas Berta, kura arī
mēdz runāt kā kādas «cilvēcības" aizstāve, paklu-
sām bunto savu frakciju.

Lai viņa nāk un pasaka, ko domā par priekšliku-
mu tās aprindas,kuras viņa ar savu «lakstīgalas mēli"
aizstāv. Piemēram, ierēdņi, kurus ari Pīpiņas Berta
un demokrātiskais centrs cenšas piesaistīt pie savas
partijas, gribēja rīkot oikonomisku streiku pret val-
dības projektu samazināt viņiem algas. Vai algu sa-
mazināšana nerada «dumpi"? Tā taču rada dumpi!
Pret šiem pašas buržuāzijas izsauktiem dumpjiem
grib pieņemt likumu par kara tiesām. Ja citādi ne-
var strādniecību spiest, ja vairs nelīdz parlamenta
maska, ja vairs nelīdz demokrātisms, tad ir vajadzīga
stiprāka vara, tad ir vajadzīga kara tiesa, Jauno
sodu likumu pieņēma. Ja tagad pieņems likumu par
kara tiesām, nelīdzēs arī tas. Vajadzēs ievest dikta-
tūru. Tagad bruģē ceļu diktatūras ievešanai.

Kas tad šī diktatūra pati par sevi ir? Tā ir
strādnieku pastiprināta apspiešana, vispirms oiko-
nomiska, pēc tam, politiska. Ar stingru roku, ar ka-
ra tiesām, ar aplenkuma stāvokli grib valdīt par
strādniecību. Vai kara tiesa būs pret tiem, kas cen-
šas ievest Latvijā to pašu režimu, kas ir Vācijā. Taču
nē! Pret Štelmacheru, Celmiņu un citiem fašistiem
nelietos šos kara tiesu likumus, ko tagad grib ievest;
tie vērsīšoties pret tādiem «noziedzniekiem", kā to
Lūkins un citi te apgalvoja, kas uzstājoties pret de-
mokrātiju, pret mūsu «demokrātisko" iekārtu,

Nē, kungi, šie likumi nebūs- demokrātijas aizstā-
vēšanai! Jau tagad netiesā tos, kas grauj Latvijas
«demokrātiju" un strādnieku intereses. Pret faši-
stiem nesper nekādus soļus un nespers arī uz priekšu,
bet gan pret strādniecību, kas cīnās par savām oiko-
nomiskām prasībām, kas cenšas atmaskot fašistus,
kas sevi maskē ar demokrātijas aizstāvēšanas
masku.

Strādnieku un zemnieku frakcija grib atmaksot
šos cilvēkus, bet tādēļ viņus uzskata par galveno ie-
naidnieku Latvijas fašistiskam demokrātismam un
lieto pret to visus- iespējamos līdzekļus. (Starpsau-
cieni.) — Jā,pret strādnieku un zemnieku frakciju! \—

Vai strādnieku un zemnieku frakcijai -ir preses
brīvība? Vai viņa var izdot kādu avīzi, vai. kādu
uzsaukumu? Štelmacheram, Celmiņam u. c. — tiem
ir atļaujas izdot kaut vai 10 avīzes; tiem pat polici-
jas apsardzībā atļauj izplatīt uzsaukumus un uzbrukt
strādniekiem-.

No līdz šim redzētā ir skaidrs, ka viltīgais demo-
krātijas aizstāvēšanas veids vēršas tikai pret kreiso
strādniecību, pret strādnieku un zemnieku frakciju,
bet atbalsta fašistiskos hitleriešus, kas nebūt nesaka,
ka viņi sniegs jumsroku un teiks paldies par izdarīto
lāča pakalpojumu. Arī Vācijā ģenerālis fon Šleichers,
Hindenburgs un Hugenbergs izdarīja lāča pakalpoju-
mu Hitleram, par ko saņēma vilka pasi. Arī Jūs,
Budžes kungs un citi kungi, palīdzat fašistiem-; jūs
viņiem palīdzat aktīvi organizēties un rīkot dažā-
dus- ebreju un strādnieku pogro-mus. Vai jūs domā-
jat izbēgt no Šle-ichera un citu -likteņa? Tāpat mā-
cītāji, rimbenieki, beldavi, žīdu kastrētāji u. c. (Starp-
sauciens.) Aktīvs fašistu aizstāvis jau ir mācītājs
Sanders, kurš ir iestājies latviešu hitleriešu partijā,
un nēsā lielu ugunskrustu pie krūtīm. Tāpat visa
valdība un visi tie, kuri šo likumu grib izdot, un kuri
šokara tiesu ievedīs, ir tie, kas aktīvi palīdz Latvijas
hitleriešiem sagatavot tādu pašu ceļu, kādu Vācijā
sagatavoja Šleichers, Hindenburgs un Hugenbergs.
(Sauciens no vietas: «Cik viņš gudrs!") Tā kara
tiesa, ko ievedīs pret strādniekiem, būs tā, kas vēl
vairāk palīdzēs realizēt fašismu Latvijā. Strādnie-
cība ir pret šādiem kara tiesu likumiem un arī būs
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pret tiem, strādniecība organizēsies- pret kara tie-
sām, pret pastiprinātu tiesāšanu un bendēšanu.

Tālāk, cik tām spiegošanasprāvām', cik tiem ne-
skaitāmiem spiegiem, kurus noķer Latgalē un kuriem
pieraksta piederību pie GPU, cik tam sakara ar GPU,
par to atklātībai nesaka, un nav, ko teikt. (Sauciens
no vietas: «Vai jūs zināt, vai ir sakars, var nē?")
Faktiski apstākļi ir tādi: ja pierobežā kāds zemnieks
izrāda simpātijas Padomju savienībai, tad tūlīt tas jā-
tiesā. Līdz šim tiesāja uz aģentūras ziņu pamata;
bet ja nevar safabricēt pietiekošā daudzumā aģentū-
ras ziņas pret šo nevēlamo zemnieku pierobežas jo-
slā, tad pieraksta spiegošanu, lai varētu notiesāt vai
vismaz aizdzīt prom no pierobežas. Tādu prāvu ir
neskaitāmi daudz. Ja tagad viņus tiesās kara tiesa,
tad, laikam, ne citādi kā ar nošaušanu. Ko citu mēs
varam piedzīvot, ja ne slepkavības? Kara tiesa nav
tiesa, kas izmeklē, kas cik necik ļauj aizstāvēt ap-
vainotos;kara tiesa izņems daudzus arī no jūsu pašu,
buržuju vidus un notiesās, bet vēlāk izrādīsies, ka
notiesāti pavisam nevainīgi, cilvēki. To pierāda pie-
dzīvojumi, kādi bija Kaupēna prāvā, kad pēc daudzu
gadu pavadīšanas spaidu darbos bija jāatsvabina no-
tiesātais, kurš izrādījās nevainīgi cietis. Tagad kara
tiesa tādus cilvēkus, kurus parastā tiesa notiesā ar 4
gadiem spaidu darbos, notiesās uz nāvi. Tad, bez
šaubām, varēs atkārtoties tas, ko šeit jau teicu, proti
— ka kara tiesa notiesās arī daudz nevainīgu cilvē-
ku, un tad šiem cilvēkiem vairs nebūs glābiņa no
bargo sodu likuma. Tādi gadījumi, varēs notikt pie
šīs kara tiesu sistēmas un noteikumiem. Tad droši
vien, kā, piemēram, Kaupēna lietā apvainotais ne-
tiks atsvabināts no cietuma pēc 2 gadu nosēdēšanas,
viņu vairsnebūs iespējams attaisnot, jo viņš jau būs
aizsūtīts viņpasaulē.

Tās pašas pilsonības aizkulisēs ir dzirdams, ka
spiega Matisona un citu lietā atklājoties daudz un da-
žādas lietas. Apvainojumi par spiegošanu saistās ne
tik daudz ar pašu spiegošanu, bet gan vairāk ar iz-
rēķināšanos, ka vispār tiek pacelta kampaņa pret pro-
gresīviem uzskatiem 1 armijā, pret progresīviem uz-
skatiem arī pašos pilsoņos. Ja paceļas kampaņa pret
strādniecību, pret strādniecības interesēm un strād-
niecības interešu aizstāvētājiem un tiem: «noziegu-
miem" , kas tiek pierakstīti sakarā ar strādnieku in-
terešu aizstāvēšanu un simpatizēšanu SPRS, tad ari
buržuāzija meklē te varu, ko tagad paplašinās, lai ar
visiem izrēķinātos. Pilsonība, buržuāzija ir nonā-
kušas lielās pretešķībās pašas savā starpā, un tādēļ
jāizrēķinājasarī viņas vidū ar citādi domājošiem, jā-
izrēķinājas ar tiem, kuri neļauj pielietot to stingro
roku ne tādēļ, ka viņi aizstāvētu strādniecību, bet
tādēļ, ka viņi, šie progresīvie pilsoņi, vairāk formāli
turas pie demokrātijas.

Tiek tīrīta armija un tiek tīrītas valsts iestādes.
Tiek pacelta vispār plaša kampaņa, lai no armijas,
valsts iestādēm un no pilsoniskās sabiedrības iztīrītu
katru personu, kas meklē kaut kādu saprašanos ar to
pasaules uzskatu, kas pašu sīkburžuaziju vestu uz la-
bāku nākotni, uz sociālismu.

Šo kampaņu ievadīja Hitlers. Vācijā hitlerieši
dedzina grāmatas un iznīcina katru domu, kas ir pret
to fašisma asiņaino bandu režīmu, kāds ir Vācijā, un
kādu uzskatu, bez šaubām, atbalsta visu zemju bur-
žuāzija. Arī Latvijas buržuāzija ir ieinteresēta šinī
asiņainā terrora pret strādniecību un galvenā kārtā
pret revolucionāro strādniecību, tādēļ ka ari Latvijas
buržuāzijā valda neaprakstāms naids pret marksismu,
pret strādniekiem un pret tiem strādnieku kustības
veicinātājiem un organizētājiem:, kuri meklē strād-
niecībai un visai cilvēcei citu ceļu, nevis šo katastro-
fas ceļu, nevis šo fašistu asiņaino bandu režima ceļu
— fašismu. Tādēļ ari pilsonības intelligence un katrs

progresīvi domājošs cilvēks ir pret gājieniem: uz fa-
šisma stingro varu un pret katriem fašisma varas ie-
vadītajiem. Ja jau tagad armijā valda tāda disciplī-
na, ka neievēro nekādu lietderību un nekādu cilvē-
cību, ja virsnieki lieto tādus paņēmienus, kā gulšanos
dubļos, stundām ilgu stāvēšanu dubļos, salā un auk-
stumā, dzīšanu skriešus līdz krišanai u. t. t., tad katrs
tomēr neļaus tīšu prātu sevi bendēt! Ja kara tiesa
tiesās bezdarbniekus, kuri it kā dumpojušies, prasot
sev maizi, saviem bērniem maizi un pabalstu, vai tas
savukārt strādniekos neradīs jaunus «noziegumus?
Ko tad darīs kara tiesa, ja bezdarbnieku armijā pa-
celsies protests pret to bada režimu ar kādu tagad
valda? Sīs kara tiesas dubultos savas represijas pret
strādniekiem un bezdarbniekiem, kuri tiks apvainoti
it kā par dumpi. Arī no tā viedokļa izejot, šis jau-
nais likums ir nepieņemams.

Jaunais likums paredz kara tiesu dažādiem, no-
ziegumiem, kuri vairojas. Un šo noziegumu vairo-
šanās nav pašu tiesājamo vaina,bet ir buržujiskās ie-
kārtas vaina, jovispār jau no bērna kājām strādnieks
tiek nostādīts uz tāda viedokļa, ka, lūk, ņem, kur var,
un ja nepaņemsi tu — paņems citi,

Pati ideoloģija skolās u. t. t. ir tāda, kas veicina
visdažādākos noziegumus, un šos noziegumus tiesā
kara tiesa. Skolās, kur bērnus māca lūgt Dievu un
strādāt, vergot buržuāzijai, strādnieku bērnus- mā-
ca blakus buržuāzijas bērniem «izsmalcinātai" izdzī-
vei, un izvirtušās buržuāzijas šķiras ideoloģijas aiz-
stāvēšanai. Augstskolas un vidusskolas sagatavo
strādnieku šķiras izsūcēju kalpus, advokātus u. c,
kuru devīze ir bagātība. Jaunatne ar savām spējām
ar savstarpējo buržujisko konkurrenci nevar tikt pie
bagātības, vieglas dzīves. Tad rodas meklēšana ci-
tādā ceļā šo vieglo dzīvi iegūt. Tāpēc, lūk, sastopa-
mi visādi «noziegumi" arī no mūsu skolu jaunatnes
puses, kuriem ar savu izglītību nav izdevība tikt pie
tās vieglās dzīves un bagātības, kādu buržuāzijas
ideologi-rakstnieki un citi solījuši tai laikā, kamēr
jaunieši ir apmeklējuši skolu un tad, kad viņi no šīs
skolas ir aizgājuši. No šī viedokļa skatoties-, buržuā-
zija pati ir padarīto noziegumu radītāja.

Jaunais likums par kara tiesu ievešanu nebūs
tas, kas panāks dažādo «noziegumu" izskaušanu.
Strādnieki un darba intelligence spītīgi un oikono-
misko apstākļu spiesta šo dažādo «noziegumu" izpla-
tīšanos veicinās. Noziegumi nevis pamazināsies, bet
pavairosies. Nebūs nekas līdzēts. Es vēlreiz uz-
sveru, ka neapkaros tos īstos noziegumus, ko vērsīs
pret strādniecību, bet gan apkaros tos, ko buržuāzija
uzskata par «noziegumu", t. i. jastrādnieki aizstāvēs
savas intereses, vai arī, trūkumā un badā nonākuši,
aizstāvēs savu dzīvību,nežēlojot enerģiju gabala mai-
zes «nosperšanai". Pret tiem galvenam kārtām tiks
vērsti šie drakoniskie sodi, un nevis pret buržuāziju.

Strādniecība ir naidīgi noskaņota pret visām bur-
žujiskām tiesām un vēl naidīgāk noskaņota pret kara
tiesu, kurai tagad paplašinās tiesības. Sakarā ar šo
naidīgo noskaņojumu radīsies ne viens vien sarež-
ģījums un izcelsies ne viens vien «dumpis". Strād-
nieki pretosies, ja viņu protesta sapulcēs policija lie-
tos savu neaprobežoto varu un piekaušanu rungām.
(Troksnis un sarunas; saucieni no vietām,: «Pie-
tiek!_ Pietiek!") Pret policiju uzstāsies sapulces ap-
meklētāji. (Smiekli un saucieni: «Tagad nu pie-
tiek!") Bez šaubām, strādniekiem neizbēgami būs
jāuzstājas pret policiju un pret visām represijām, jo
arī strādniekam ir kaut kāds patstāvīgs uzskats par
savam tiesībām-L un tas ir viņa goda lieta: viņš neļaus
šīs tiesības kājām mīdīt, kaut arī šīs tiesības būtu,
cik nabadzīgas būdamas. Ja strādnieku tiesības mī-
dīs kājām: un viņus nostādīs vergu un suņu stāvoklī,
tad šāds «dumpis" spontāni izlauzīsies uz āru. Jūs
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pat nespēsit iztiesāt visaskara tiesas prāvas. Ar šīm
tiesām nebūs līdzēts. (/. Breikšs no vietas: «Ta-gad jāņem deputātu lietas, es esmu referents!") Kaut
Jus esat referents, un kaut arī Jūs ne vienu reizi vien
esat izdevuši mus tiesāšanai un arī Jeršovu šodien
izdosit apcietināšanai, tas nevarēs būt par iemeslu,
lai mes palīdzētu jums gatavot žņaugus, mīdīt strād-
nieku sirdsapziņu un goda jutas kājām. Ja jūs ar sa-
vu buržujisko vairākumu to šeit izdarīsit, tas neno-
zīme, ka strādniecības balsis apklusīs; tas nenozīmē,
ka jus, izdodami mus tiesāšanai,, varēsit strādniecību
apklusināt un iebaidīt; tas nenozīmē, ka mēs kapi-
tulēsim jūsu priekša. (Sauciens no vietas: «Beidz,Gulbi, citādi es tūlīt nakšu ar asaru gāzi!")

Nekas nelīdzēs, strādniecība apkaros kara tiesas.
Tas nenozīme, ka strādniecība neturpinās cīņu pret
viņas izsūkšanu. (Saucieni no vietām: «Beidz!
beidz!") Jus ievedat kara tiesas strādniecības ap-
spiešanai. (Starpsaucieni. Troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputātu
kungi, paciešieties vēl 5 minūtes!

O. Gulbis (turpina): Ja jums, buržuji, ir atļauts
darīt visu,ko jūsgribat, tas nenozīmē, ka arī mūs pie-
spiedīsit aizstāvēt kara tiesas. (Saucieni no vietām:
«Pietiek! Pietiek!") Jūs lauku lielburžuazijai vienā
gadā izmaksājat 80 miljonu latu; jūs gribat, lai arī
mēs to atzīstam. Strādnieku un zemnieku frakcija
un vispār revolucionārā strādniecība cīnās pret šo
polītiku. Jūsu interesēs ir lietot kara tiesas pret
strādnieckiem, jo nav taču nekādas iespējamības no
strādniecības un zemniecības nodokļu veidā iekasēt
nākošam budžetam šos 40.000.000 latu (saucieni^
«Vairāk! vairāk!"), kas, vajadzīgi, lai piemaksu veida
uzdāvinātu tos lauku lielburžuazijai.

Pieņemtie likumi jau tā stipri ir pasliktinājuši
strādnieku un zemnieku stāvokli, tāpēc ūtrupju skaits
nākošā gadā pieaugs. Pateicoties tādai jūsu rīcībai
var izcelties «dumpji". (A. Dinberga starpsauciens)
Dinberga kungs, Jūsu knifi un stiķi ir par vajiern.
(A. Dinberga starpsauciens.) Ūtrupju skaits nākoša
gadā pieaugs tīri dabīgi, jo strādnieku un zemnieku
stāvoklis nevis uzlabojas, bet taisni pasliktinājās.
Jūs savas šķiru politikas, savas lielburžuazijas aiz-
stāvēšanas polītikas kursu negribat mainītā jus gri-
bat paturēt to pašu ieraušanu, ko iepriekšēja gada.
Ja tas ir tā, tad skaidrs, ka ūtrupju skaitam jāpieaug.
Izūtrupēs ne tikai Latgales zemniekus un strādnie-
kus, bet arī pārējos. _

Te pagājušā gadā kāds kungs aicināja latgaliešus
nemaksāt nodokļus. (Saucieni:: «Kas tas tāds ir?")
— Nu — gan jau jūs paši to zināsit! — Šiskungs da-
rīja to tāpēc, lai gūtu sev lielāku piekrišanu Latga-
les zemnieku vidū. Latgales zemnieki arī nav spē-
jīgi maksāt nodokļus, tapec_ viņus izūtrupē, un
skaidrs,ka viņi ir spiesti aizstāvēt savu pedejo govi,
vai zirgu, vai arī pēdējo maizes klaipu, un še, luk, šie
«dumpil" izcelsies. Kas tad bus atbildīgs par to, ko
jūs gribat izdarīt? Vai zemnieku savienība, kas
prasa milzīgus pabalstus savu ražojumu apmaksa-1
šanai? Sakait, vai zemnieku savieniba gus sev tos
40.000.000 latu citādā ceļā, ja ne nodokļu un ūtrupju
ceļā!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Gulbi, Jūsu runas laiks izbeidzies. (/_. Pastors no
vietas: «Pagarināt, pagarināt!")

O. Gulbis (turpina): Strādnieku un zemnieku
frakcija ir pret šādiem likumiem. Ari visa zemniecī-
ba ir pret šādiem likumiem, tāpat arī jūsu zemnieku
savienības biedri ir pret tiem., jo arī no viņiem ne
vienu vien buržuāzija ir izūtrupējusi. Ari tur izcel-
sies «dumpji". Un kas tad būs atbildīgs par tiem, ja

ne jūs, kas šoskara tiesu likumus pieņemsit un kas
tiesāsit katru oikonomiskās cīņas uzsācēju un katru
streika un pretūtrupju cīnītāju.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Gulbi... (O. Gulbis runādams atstāj katedru.) No-
balsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas 'ir pret pāreju uz pantu lasīšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju uz pantu
lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas ?2
balsis, pret — 24 balsis. Pāreja uz pantu lasīšanu
pieņemta. — Vai Augstais nams vēlas, lai likumpro-
jektatekstu nolasītu? Tas netiek pieprasīts! Nobal-
sošanā nāk virsraksts,

(Pārgrozījums likumā par dažu noziedzīgu nodarījumu
pastiprinātu apkarošanu.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsrakstu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi, pie-
ņemts. I nodalījuma ievada tekstu pagaidām atstā-
jam. Nobalsošanā nāk 1. pants.

(Iekšlietu ministrim pagaidām piešķirta tiesībasazinā ar
tieslietu un kara ministriem nodot kara tiesai iztiesāšanai pēc
kara laika likumiem atsevišķas lietas par noziedzīgiem no-
darījumiem, kas paredzēti 1933. g. sodu likuma 69., 72., 73.,
87.-98. pantā, 529. p. 4._ daļā, 532. p. 3. dala, 533. pantā, 550.
p. 2. daļas 1.—4. punkta un 3. daļa un 551. p. 3. dala; 430.
pantā, ja nogalināta amatpersona, kad tā izpilda -dienesta pie-
nākumus, vai, sakarā ar šo pienākumu izpildīšanu, kara sar-
dzes vai apsardzes karavīrs, vai arī ja nogalināšana izdarīta
bandā, daudzu personu dzīvībai bīstamā kārtā, sevišķi moco-
šā kārtā priekš noslepkavotā, nozāļojot, no paslpētuves vai
mantkārīgā nolūkā, kā arī 123. p. 2. un 3. punktā un 4. punkta
b burtā, ciktāl minētie punkti attiecas uz sodu likuma 69., 72.
un 73. pantā paredzētiemnoziedzīgiemnodarījumiem.)Deputāts A. Lūkins kā referents iesniedzis re-
dakcionālas dabas pārlabojumu. Nobalsošanā nāk
1. pants ar referenta iesniegto labojumu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu pārlabotā
veidā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 1. panta
pieņemšanu pārlabotā veidā. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas, Tadunav. Par 1. pantu pārla-
botā veidā nodotas 552 balsis, pret — 25 balsis. 1.
pants pieņemts. — Nobalsošanā nāk I nodalījuma ie-
vada teksts.

(Likuma par dažu noziedzīgu nodarījumu pastiprinātu ap-
karošanu (lik. kr. 1927. g. 20) 1. panta pirmo daļu izteikt tā:)

Iebildumu nav? Pieņemts. — II nodalījums.
(Tā paša likuma 2. panta aizrādījumu uz sodu likumu

100. pantu atvietot ar aizrādījumu uz 1933,. g. sodu likuma 69.
pantu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Noslēguma teksts.
(Šis pārgrozījums stājas spēkā 1933. g. 1. augustā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. (Sauciens no vie-
tas: «Ir iebildumi!") Es dzirdu, ka ir iebildumi.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret noslēguma tekstu.
Tagad lūdzu pacelties tos,, kas ir par noslēguma
tekstu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par noslēguma tekstu nodotas 52 balsis,
pret — 24 balsis, Noslēguma teksts pieņemts. —
Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu visumā.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par likumu visumā nodotas 49 balsis, pret — 24 bal-
sis. Likums visumā pieņemts. —

Iesniegts priekšlikums — ,
šīs dienas plenārsēdi un šo sesiju slēgt.

Iebildumu nav? Tas pieņemts. —
Vai Augstajam namam būtu kādi iebildumi pret

to, ka Saeimas šodien pieņemto likumu rediģēšanu
uzticētu prezidijam- kopā ar redakcijas kommiisiju?
Iebildumu nav? Tas pieņemts. — ,, ._. . . ., ,
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Deputāts K. Ulmanis zemnieku savienības frak-
cijas vārdā liek priekšā finanču, tirdzniecības un rūp-
niecības kommisijā deputāta K. Ulmaņa vieta ievelēt
deputātu J. Mežaraupu. Iebildumu nav? Šī pār-
maiņa notikusi. —

Ministru kabinets lūdz viņam izsniegt atpakaļ
papildinājumus likumā par valsts krēditiem un pa-
balstiem lauksaimniecības būvniecībai. Šis likum-
projekts savā laikā nodots lauksaimniecības kommi-
sijai. Lauksaimniecības kommisijā piekrīt šī likuma
atdošanai atpakaļ valdībai. Vai Augstajam namm
ir kādi iebildumi pret minētā likumprojekta atdošanu
atpakaļ valdībai? Iebildumu nav. Minētais likum-
projekts atdots atpakaļ valdībai. —

Deputāts A. Gailītis lūdz piešķirt viņam- viena
mēneša atvaļinājumu ārzemju ceļojumam laikā no
š. g. 1. līdz 31. augustam. Prezidijs atbalsta šo lū-
gumu. Vai Augstajam namam ir kādi iebildumi ?
Iebildumu nav. Tas pieņemts. —

VI sesiju slēdzot, man jāziņo Augstajam namam,
ka laikā no š. g. 1. maija līdz 6. jūlijam ir notikušas
pavisam 346 kommisiju, sēdes; no tām budžeta kom-
misijā vien ir noturējusi 97 sēdes. Sesijas likumdo-
šanas darbība ir bijusi viena no raženākām, jo šinī
laikā ir pieņemtipavisam 46 likumi, starp tiem valsts
budžets, un viens lēmums par tiesnešu apstiprināša-
nu. Bez tam ir noturētas pavisam 30 pjēnārsēdes, 3
frakciju padomes sēdes un 5 prezidija sēdes. Norai-
dīti 5 likumi, iesniegti 12 jautājumi un 2 pieprasījumi.

Sesiju, slēdzot, prezidija vārdā novēlu visiem de-
putātu kungiem labu atpūtu, tāpat mūsu techniskam
personālam, žurnālistiemun visiem citiem, kas strādā
kopā ar mums.

Nākošā sēde un nākošās sesijas atklāšana š. g.
17. oktobri pīkst. 17.

Šī sēde un sesija slēgta.

(Slēgta pīkst. 23.00.)
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